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DISERBU WARGA PASCA-LOCKDOWN: Warga Prancis memadati kawasan pusat perbelanjaan di Bordeaux, kemarin. Sejumlah 
kafe, restoran, bioskop, museum, dan bisnis lainnya kembali dibuka setelah lockdown selama enam bulan karena covid-19. Menurut 
otoritas Prancis, pelonggaran pembatasan menuju seminormalitas itu untuk memulihkan perekonomian secara bertahap.

NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com                                               

MENTERI Luar Negeri Amerika 
Serikat dan Rusia telah ber-
usaha untuk meredakan kete-
gangan kedua negara besar itu 

dalam pertemuan pertama mereka sejak 
Presiden AS Joe Biden menjabat. Keduanya 
menyatakan siap untuk bekerja sama, tetapi 
mengakui masih adanya perbedaan pendapat 
yang memisahkan mereka.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov 
menggambarkan pembi-
caraan di Reykjavik ke-
marin itu sebagai pembi-
caraan yang konstruktif. 
Pertemuan itu juga seba-
gai penjajakan terhadap 
kemungkinan pertemuan 
langsung Biden dengan 
Presiden Rusia Vladimir 
Putin.

“Ada pemahaman ten-
tang kebutuhan untuk 
mengatasi situasi yang 
tidak sehat dalam hubung-
an antara Moskow dan 
Washington,” kata Lavrov 
kepada wartawan, meski-
pun ia menambahkan ma-
sih banyak pembicaraan 
yang belum menemui titik 
terang.

Selama hampir dua jam diskusi, kata se-
orang juru bicara Departemen Luar Negeri 
AS, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 
mengungkapkan keprihatinan mendalam 
Washington tentang pasukan Rusia yang kini 
berada di sepanjang perbatasan Ukraina-
Rusia.

Dikatakannya, Blinken juga menyuarakan 
kegelisahan AS atas kesehatan kritikus Krem-
lin Alexei Navalny yang kini mendekam di 
penjara dan penindasan oleh aparat Rusia 
terhadap organisasi oposisi yang mendukung 
Navalny.

Meskipun tidak ada terobosan, kata se-

orang pejabat AS kepada wartawan, diskusi 
berlangsung produktif, konstruktif, hormat, 
dan jujur.

“Pandangan kami ialah jika para pemimpin 
Rusia dan Amerika Serikat dapat bekerja 
sama secara kooperatif, dunia bisa menjadi 
tempat yang lebih aman dan terjamin,” kata 
Blinken di awal pembicaraan.

“Namun, jika Rusia bertindak agresif terha-
dap kami, mitra kami, dan sekutu kami, kami 
juga akan meresponsnya,” katanya seraya 
menegaskan kembali bahwa Washington 
menginginkan hubungan yang dapat dipre-
diksi dan stabil dengan Moskow.

“Kami siap untuk membahas semua ma-
salah tanpa terkecuali jika kami memahami 
bahwa diskusi itu akan jujur dan berdasar-
kan rasa saling percaya,” jawab Lavrov.

Sikap tegas
Sejak mengambil alih Gedung Putih pada 

Januari 2021, Biden telah mengambil sikap 
tegas terhadap Rusia. Ini sangat kontras 

dengan pendahulunya, 
Donald Trump.

Ada beberapa tanda 
mencairnya hubungan 
kedua negara tersebut 
sebelum pertemuan itu, 
yakni ketika Gedung Putih 
mengumumkan tidak akan 
memberikan sanksi ke-
pada perusahaan-per-
usahaan yang terlibat da-
lam proyek pipa gas Nord 
Stream 2 antara Rusia dan 
Jerman, Nord Stream AG, 
dan direktur pelaksana-
nya.

Sanksi masih direncana-
kan terhadap beberapa en-
titas, tetapi pemerintahan 
Biden ingin menghindari 
pertikaian dengan Berlin. 

Sikap Biden itu juga telah menghilangkan 
hambatan utama bagi pembangunan jalur 
pipa untuk terus berjalan.

Sementara itu, Lavrov menekankan perlu-
nya membangun dan memelihara hubungan 
dan dialog. Salah satu prioritasnya ialah 
memastikan berfungsinya misi diplomatik 
AS dan Rusia yang saat ini dikurangi men-
jadi layanan minimum setelah pengusiran 
para diplomat. 

Secara prinsip Biden dan Putin telah setuju 
untuk bertemu, mungkin pada Juni 2021 di 
Eropa, seusai pertemuan G7 dan pertemuan 
pimpinan NATO. (AFP/X-11)
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Menteri Luar Negeri 
Rusia Sergei Lavrov 
menggambarkan 
pembicaraan di Reykjavik 
sebagai pembicaraan yang 
konstruktif.

AS-Rusia 
Berupaya 
Redakan 

Ketegangan

PARA juru runding yang bertemu di 
Austria menyatakan telah mulai ada titik 
terang untuk mengajak Amerika Serikat 
kembali ke meja perundingan nuklir de-
ngan Iran.

“Ada kemajuan yang berarti. Kesepa-
katan bisa segera tercapai, tapi masih ada 
beberapa perbedaan pendapat,” ungkap 
Enrique Mora, pejabat Uni Eropa yang 
mengepalai pembicaraan antara Rusia, 
Tiongkok, Jerman, Prancis, Inggris, dan 
Iran.

Iran juga menyebut perundingan meng-
alami kemajuan berarti. “Saya pikir 
kemajuan yang baik telah dibuat di pem-
bicaraan ini selama dua minggu terakhir. 
Beberapa masalah utama tetap ada dan 
membutuhkan pertimbangan lebih lan-

jut,” kata kepala tim perundingan Iran 
Abbas Araghchi.

AS mengatakan siap untuk mencabut be-
berapa sanksi terhadap entitas pemerintah 
Iran. Namun, AS mengatakan sanksi yang 
dikenai pada Korps Pengawal Revolusi 
Islam (IRGC) akan tetap berjalan karena 
tidak terkait dengan non-proliferasi nuklir. 
Sanksi lanjutan terhadap IRGC itu mung-
kin akan sulit diterima Teheran.

Topik pembicaraan yang juga belum 
terselesaikan antara lain tentang bagai-
mana membatasi Iran atas pengetahuan 
masalah nuklir yang telah diperolehnya, 
termasuk soal penggunaan sentrifugal 
canggih yang lebih besar.

Para diplomat Eropa memperingatkan 
bakal adanya krisis yang serius jika Iran 

tidak dapat menyetujui masalah perpan-
jangan perjanjian yang dicapai dengan 
inspektorat nuklir PBB pada Februari lalu. 
Perjanjian itu memastikan kamera Badan 
Energi Atom Internasional (IAEA) dapat 
terus merekam di fasilitas nuklir Iran.

Jika pengaturan itu tidak diperbarui 
sebelum tanggal kedaluwarsa pada akhir 
pekan, Iran mungkin dapat menghapus 
semua rekaman video aktivitas di situs 
nuklirnya. Itu artinya pengawas nuklir 
PBB tidak bisa mengetahui tentang apa 
yang telah terjadi di situs tersebut sejak 
Februari. 

“Sangat penting bahwa Iran mengizin-
kan IAEA untuk melanjutkan pemantauan 
dan verifi kasi yang diperlukan,” kata se-
orang diplomat Eropa. (AFP/Nur/X-11)

AFP/PHILIPPE LOPEZ

Perundingan Nuklir Temui Titik Terang

“Pandangan kami 
ialah jika para 

pemimpin Rusia 
dan Amerika Serikat 
dapat bekerja sama 
secara kooperatif, 
dunia bisa menjadi 
tempat yang lebih 

aman dan terjamin.”
Antony Blinken

Menteri Luar Negeri AS
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Jakarta, 21 Mei 2021
SE & O

Direksi
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

CATATAN :    
1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya 

tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, 
Sungkoro & Surja, Firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut 
$NXQWDQ�3XEOLN� ,QGRQHVLD��GHQJDQ�RSLQL�DXGLW� WDQSD�PRGL¿NDVLDQ�GHQJDQ�SDUDJUDI�SHQHNDQDQ�VXDWX�KDO�� VHEDJDLPDQD� WHUFDQWXP�GDODP�
ODSRUDQQ\D� WDQJJDO����0HL������\DQJ� WLGDN� WHUFDQWXP�GDODP�SXEOLNDVL� LQL�� ,QIRUPDVL� NHXDQJDQ� WHUVHEXW�GL�DWDV� WLGDN�PHQFDNXS� ODSRUDQ�
SHUXEDKDQ�HNXLWDV�NRQVROLGDVLDQ�GDQ�FDWDWDQ�DWDV�ODSRUDQ�NHXDQJDQ�NRQVROLGDVLDQ�

2. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah 
rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun bersangkutan. 

3. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam uang Dolar AS pada tanggal                     
31 Desember 2020 adalah Rp.14.105/AS$1 (31 Desember 2019 : Rp. 13.901/AS$1).

 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal

31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2020 2020 2020 2020ASET LIABILITAS DAN EKUITAS2019 2019 2019 2019

ASET   
Aset Lancar   
Kas dan setara kas  21.928.303   19.532.354 
Piutang usaha:    
 -  Pihak-pihak ketiga, setelah dikurangi
  penyisihan penurunan  
    nilai sebesar AS$ 3.670.521 
  (2019: AS$ 3.743.498)  10.448.527   7.254.222 
 -  Pihak berelasi  1.032.415   981.818 
Persediaan  3.558.054   1.794.224 
Pajak dibayar di muka  715.748   276.501 
Biaya dibayar di muka  490.027   493.070 
$VHW�NHXDQJDQ�ODQFDU�ODLQQ\D� ���������� �����������
$VHW�ODQFDU�ODLQQ\D� ���������� �����������

Total aset lancar  39.364.337   33.101.644 
   
   
ASET TIDAK LANCAR   
Dana yang dibatasi penggunaannya  1.126.738   2.866.799 
Piutang kepada pihak berelasi  1.500.503   670.731 
Pinjaman kepada pihak berelasi  14.998.890   14.998.890 
Aset derivatif  5.741.915   4.091.405 
Aset hak guna.neto  19.419.033   - 
Aset tetap, setelah dikurangi
 akumulasi penyusutan   
 dan akumulasi rugi penurunan nilai   
 sebesar AS$220.497.233
 (2019: AS$209.833.184)   135.324.959   145.743.249 
Beban tangguhan, setelah dikurangi
 akumulasi amortisasi   
 sebesar AS$44.913 (2019: AS$52.346)  38.276   53.183 
Uang jaminan  3.122.563   1.226.150 
Penyertaan saham, setelah dikurangi   
 penyisihan penurunan nilai 
 sebesar AS$ 149.004.251  
 (2019: AS$149.004.251)  -   - 
Aset pajak tangguhan  81.425   95.033 
$VHW�WLGDN�ODQFDU�ODLQQ\D� ������������ �����������

Total aset tidak lancar  183.611.671   170.746.134 

TOTAL ASET  222.976.008   203.847.778 

Pendapatan usaha  90.254.915   86.257.559 
Beban pokok pendapatan  (61.542.948 )  (57.044.698 )
Laba bruto  28.711.967   29.212.861 
Beban usaha:   
Penjualan  (364.203 )  (317.692 )
Umum dan administrasi  (9.887.695 )  (10.629.702 )
Pendapatan operasi lainnya  179.364   2.561.679 
Beban operasi lainnya  (5.804.768 )  (1.026.533 )
Total beban usaha  (15.877.302 )  (9.412.248 )
Laba usaha  12.834.665   19.800.613 
Pendapatan keuangan  1.198.776   963.479 
Biaya keuangan  (5.146.383 )  (5.729.999 )
Bagian (rugi)/laba neto dari entitas asosiasi  -     (99.409 )
/DED�VHEHOXP�SDMDN�ÀQDO�GDQ�� ��
 pajak penghasilan  8.887.058   14.934.684 
%HEDQ�SDMDN�¿QDO� �������������� �������������
Laba sebelum pajak penghasilan  7.509.119   13.627.323 
Beban pajak penghasilan, neto  (197.337 )  (485.144 )
Laba tahun berjalan  7.311.782   13.142.179 
Penghasilan komprehensif lain:   
3RV�\DQJ�WLGDN�DNDQ�GLUHNODVLÀNDVL�NH�ODED�UXJL�  
 Pengukuran kembali atas program imbalan pasti  (52.069 )  (28.929 )
3RV�\DQJ�DNDQ�GLUHNODVLÀNDVL�NH�ODED�UXJL�   
 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan  89.591   (47.513 )
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain  37.522   (76.442 )
Total penghasilan komprehensif   
 tahun berjalan  7.349.304   13.065.737 
Laba tahun berjalan   
 yang dapat diatribusikan kepada:  
 Pemilik entitas induk  4.380.147   10.800.111 
 Kepentingan non-pengendali  2.931.635   2.342.068 
     7.311.782   13.142.179 
Total penghasilan komprehensif   
 yang dapat diatribusikan kepada:  
 Pemilik entitas induk  4.417.669   10.723.669 
 Kepentingan non-pengendali  2.931.635   2.342.068 
     7.349.304   13.065.737 
Laba per saham dasar    
 (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)  0,00064   0,00158 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:    
Penerimaan kas dari pelanggan  86.401.316   88.870.676 
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan  (43.590.726 )  (54.981.559 )
Pembayaran bunga  (3.946.383 )  (4.780.999 )
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya  (2.110.596 )  (2.173.355 )
Arus kas neto yang diperoleh dari    
 aktivitas operasi  36.753.611   26.934.763 
    
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:    
Perolehan aset tetap  (14.335.376 )  (12.752.338 )
Penerimaan penjualan aset tetap  1.282.051   2.944.015 
Pinjaman kepada pihak berelasi  -     (19.090.295 )
Penerimaan pendapatan bunga  369.004   292.748 
Uang muka pembelian  -     -   
 Aset tetap  (41.518 )  -   
Uang muka pengedokan  (1.024.546 )  (196.151 )
Arus kas neto yang digunakan untuk    
 aktivitas investasi  (13.750.385 )  (28.802.021 )
    
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:    
Pinjaman bank jangka pendek:    
 (Pembayaran)/penerimaan  (1.475.112 )  2.491.066 
Pinjaman bank jangka panjang:    
 Penerimaan  1.320.642   1.106.463 
 Pembayaran  (20.736.448 )  (22.708.645 )
Pembayaran biaya pinjaman  (109.232 )  (304.807 )
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga  462.747   19.442.397 
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga  -     (235.235 )
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya  1.739.513   180.031 
Pembayaran dividen yang didistribusikan oleh
 Perseroan kepada pemegang saham  -     (1.444.561 )
Pembayaran liabilitas sewa   (2.173.813 )  (59.210 )
Pembayaran utang pembiayaan konsumen  (16.951 )  (32.038 )
Arus kas neto yang digunakan untuk    
 aktivitas pendanaan  (20.988.654 )  (1.564.539 )
    
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
 pada kas dan setara kas  381.377   (524.697 )
    
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS
 DAN SETARA KAS  2.395.949   (3.956.494 )
    
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN  19.532.354   23.488.848 
    
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN  21.928.303   19.532.354 

Liabilitas    
Liabilitas Jangka Pendek    
Utang usaha - pihak-pihak ketiga  11.579.054    6.222.412 
Utang dividen  583.794    324.374 
Utang pajak  2.931.340    2.396.369 
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga  633.341    399.552 
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  107.162    60.240 
Beban yang masih harus dibayar  12.792.942    5.789.691 
Pendapatan ditangguhkan  74.436    1.946.625 
Utang kepada pihak-pihak berelasi  2.598.783    1.100.238 
Uang Muka dari pihak-pihak ketiga  1.868.503    434.582 
Pinjaman bank jangka pendek  1.914.912    3.390.024 
%DJLDQ�ODQFDU�DWDV�OLDELOLWDV�MDQJND�SDQMDQJ�� � � �
 -  Utang pembiayaan konsumen 15.490    13.726 
 -  Liabilitas sewa  15.171.264    100.238 
 -  Pinjaman bank jangka panjang  17.471.937    23.524.553 
Total Liabilitas Jangka Pendek  67.742.958    45.702.624 
    
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pendapatan ditangguhkan  -    1.157.632 
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya  52.770.114    52.770.114 
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi
 bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu
 satu tahun:   
  -  Pinjaman dari pihak-pihak ketiga  19.905.143    19.442.397 
 -  Utang pembiayaan konsumen  35.625    28.594 
 -  Liabilitas sewa  5.864.603    143.899 
 -  Pinjaman bank jangka panjang  6.371.837    19.536.048 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  2.275.615    2.129.261 
Total liabilitas jangka panjang  87.222.937    95.207.945 
TOTAL LIABILITAS 154.965.895    140.910.569 
    
EKUITAS    
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
 entitas induk:    
 Modal saham-nilai nominal Rp. 50 (angka penuh)
  per saham   
 Modal dasar-18.644.734.616 saham    
 Modal ditempatkan dan disetor penuh-
  7.101.084.801 saham  95.964.635    95.964.635 
 Tambahan modal disetor  (29.968.401 )  (29.968.401 )
 Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali  (128.803 )  (128.803 )
 Penghasilan komprehensif lain  (37.729.066 )  (37.766.588 )
 Saham treasuri  (8.959.424 )  (8.959.424 )
 Saldo laba (sebesar AS$95.470.428 telah
 dieliminasi melalui kuasi reorganisasi
 per 31 Desember 2015)   
 -  Ditentukan penggunaannya  80.000    60.000 
 -  Belum ditentukan penggunaannya  32.561.400    28.201.253 
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
 pemilik entitas induk  51.820.341    47.402.672 
Kepentingan non-pengendali  16.189.772    15.534.537 
TOTAL EKUITAS  68.010.113    62.937.209 
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  222.976.008    203.847.778 

DISERBU WARGA PASCA-LOCKDOWN: Warga Prancis memadati kawasan pusat perbelanjaan di Bordeaux, kemarin. Sejumlah 
kafe, restoran, bioskop, museum, dan bisnis lainnya kembali dibuka setelah lockdown selama enam bulan karena covid-19. Menurut 
otoritas Prancis, pelonggaran pembatasan menuju seminormalitas itu untuk memulihkan perekonomian secara bertahap.

NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com                                               

MENTERI Luar Negeri Amerika 
Serikat dan Rusia telah ber-
usaha untuk meredakan kete-
gangan kedua negara besar itu 

dalam pertemuan pertama mereka sejak 
Presiden AS Joe Biden menjabat. Keduanya 
menyatakan siap untuk bekerja sama, tetapi 
mengakui masih adanya perbedaan pendapat 
yang memisahkan mereka.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov 
menggambarkan pembi-
caraan di Reykjavik ke-
marin itu sebagai pembi-
caraan yang konstruktif. 
Pertemuan itu juga seba-
gai penjajakan terhadap 
kemungkinan pertemuan 
langsung Biden dengan 
Presiden Rusia Vladimir 
Putin.

“Ada pemahaman ten-
tang kebutuhan untuk 
mengatasi situasi yang 
tidak sehat dalam hubung-
an antara Moskow dan 
Washington,” kata Lavrov 
kepada wartawan, meski-
pun ia menambahkan ma-
sih banyak pembicaraan 
yang belum menemui titik 
terang.

Selama hampir dua jam diskusi, kata se-
orang juru bicara Departemen Luar Negeri 
AS, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 
mengungkapkan keprihatinan mendalam 
Washington tentang pasukan Rusia yang kini 
berada di sepanjang perbatasan Ukraina-
Rusia.

Dikatakannya, Blinken juga menyuarakan 
kegelisahan AS atas kesehatan kritikus Krem-
lin Alexei Navalny yang kini mendekam di 
penjara dan penindasan oleh aparat Rusia 
terhadap organisasi oposisi yang mendukung 
Navalny.

Meskipun tidak ada terobosan, kata se-

orang pejabat AS kepada wartawan, diskusi 
berlangsung produktif, konstruktif, hormat, 
dan jujur.

“Pandangan kami ialah jika para pemimpin 
Rusia dan Amerika Serikat dapat bekerja 
sama secara kooperatif, dunia bisa menjadi 
tempat yang lebih aman dan terjamin,” kata 
Blinken di awal pembicaraan.

“Namun, jika Rusia bertindak agresif terha-
dap kami, mitra kami, dan sekutu kami, kami 
juga akan meresponsnya,” katanya seraya 
menegaskan kembali bahwa Washington 
menginginkan hubungan yang dapat dipre-
diksi dan stabil dengan Moskow.

“Kami siap untuk membahas semua ma-
salah tanpa terkecuali jika kami memahami 
bahwa diskusi itu akan jujur dan berdasar-
kan rasa saling percaya,” jawab Lavrov.

Sikap tegas
Sejak mengambil alih Gedung Putih pada 

Januari 2021, Biden telah mengambil sikap 
tegas terhadap Rusia. Ini sangat kontras 

dengan pendahulunya, 
Donald Trump.

Ada beberapa tanda 
mencairnya hubungan 
kedua negara tersebut 
sebelum pertemuan itu, 
yakni ketika Gedung Putih 
mengumumkan tidak akan 
memberikan sanksi ke-
pada perusahaan-per-
usahaan yang terlibat da-
lam proyek pipa gas Nord 
Stream 2 antara Rusia dan 
Jerman, Nord Stream AG, 
dan direktur pelaksana-
nya.

Sanksi masih direncana-
kan terhadap beberapa en-
titas, tetapi pemerintahan 
Biden ingin menghindari 
pertikaian dengan Berlin. 

Sikap Biden itu juga telah menghilangkan 
hambatan utama bagi pembangunan jalur 
pipa untuk terus berjalan.

Sementara itu, Lavrov menekankan perlu-
nya membangun dan memelihara hubungan 
dan dialog. Salah satu prioritasnya ialah 
memastikan berfungsinya misi diplomatik 
AS dan Rusia yang saat ini dikurangi men-
jadi layanan minimum setelah pengusiran 
para diplomat. 

Secara prinsip Biden dan Putin telah setuju 
untuk bertemu, mungkin pada Juni 2021 di 
Eropa, seusai pertemuan G7 dan pertemuan 
pimpinan NATO. (AFP/X-11)
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PARA juru runding yang bertemu di 
Austria menyatakan telah mulai ada titik 
terang untuk mengajak Amerika Serikat 
kembali ke meja perundingan nuklir de-
ngan Iran.

“Ada kemajuan yang berarti. Kesepa-
katan bisa segera tercapai, tapi masih ada 
beberapa perbedaan pendapat,” ungkap 
Enrique Mora, pejabat Uni Eropa yang 
mengepalai pembicaraan antara Rusia, 
Tiongkok, Jerman, Prancis, Inggris, dan 
Iran.

Iran juga menyebut perundingan meng-
alami kemajuan berarti. “Saya pikir 
kemajuan yang baik telah dibuat di pem-
bicaraan ini selama dua minggu terakhir. 
Beberapa masalah utama tetap ada dan 
membutuhkan pertimbangan lebih lan-

jut,” kata kepala tim perundingan Iran 
Abbas Araghchi.

AS mengatakan siap untuk mencabut be-
berapa sanksi terhadap entitas pemerintah 
Iran. Namun, AS mengatakan sanksi yang 
dikenai pada Korps Pengawal Revolusi 
Islam (IRGC) akan tetap berjalan karena 
tidak terkait dengan non-proliferasi nuklir. 
Sanksi lanjutan terhadap IRGC itu mung-
kin akan sulit diterima Teheran.

Topik pembicaraan yang juga belum 
terselesaikan antara lain tentang bagai-
mana membatasi Iran atas pengetahuan 
masalah nuklir yang telah diperolehnya, 
termasuk soal penggunaan sentrifugal 
canggih yang lebih besar.

Para diplomat Eropa memperingatkan 
bakal adanya krisis yang serius jika Iran 

tidak dapat menyetujui masalah perpan-
jangan perjanjian yang dicapai dengan 
inspektorat nuklir PBB pada Februari lalu. 
Perjanjian itu memastikan kamera Badan 
Energi Atom Internasional (IAEA) dapat 
terus merekam di fasilitas nuklir Iran.

Jika pengaturan itu tidak diperbarui 
sebelum tanggal kedaluwarsa pada akhir 
pekan, Iran mungkin dapat menghapus 
semua rekaman video aktivitas di situs 
nuklirnya. Itu artinya pengawas nuklir 
PBB tidak bisa mengetahui tentang apa 
yang telah terjadi di situs tersebut sejak 
Februari. 

“Sangat penting bahwa Iran mengizin-
kan IAEA untuk melanjutkan pemantauan 
dan verifi kasi yang diperlukan,” kata se-
orang diplomat Eropa. (AFP/Nur/X-11)

AFP/PHILIPPE LOPEZ

Perundingan Nuklir Temui Titik Terang

“Pandangan kami 
ialah jika para 

pemimpin Rusia 
dan Amerika Serikat 
dapat bekerja sama 
secara kooperatif, 
dunia bisa menjadi 
tempat yang lebih 

aman dan terjamin.”
Antony Blinken

Menteri Luar Negeri AS
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Direksi
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

CATATAN :    
1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya 

tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, 
Sungkoro & Surja, Firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut 
$NXQWDQ�3XEOLN� ,QGRQHVLD��GHQJDQ�RSLQL�DXGLW� WDQSD�PRGL¿NDVLDQ�GHQJDQ�SDUDJUDI�SHQHNDQDQ�VXDWX�KDO�� VHEDJDLPDQD� WHUFDQWXP�GDODP�
ODSRUDQQ\D� WDQJJDO����0HL������\DQJ� WLGDN� WHUFDQWXP�GDODP�SXEOLNDVL� LQL�� ,QIRUPDVL� NHXDQJDQ� WHUVHEXW�GL�DWDV� WLGDN�PHQFDNXS� ODSRUDQ�
SHUXEDKDQ�HNXLWDV�NRQVROLGDVLDQ�GDQ�FDWDWDQ�DWDV�ODSRUDQ�NHXDQJDQ�NRQVROLGDVLDQ�

2. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah 
rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun bersangkutan. 

3. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam uang Dolar AS pada tanggal                     
31 Desember 2020 adalah Rp.14.105/AS$1 (31 Desember 2019 : Rp. 13.901/AS$1).

 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal

31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2020 2020 2020 2020ASET LIABILITAS DAN EKUITAS2019 2019 2019 2019

ASET   
Aset Lancar   
Kas dan setara kas  21.928.303   19.532.354 
Piutang usaha:    
 -  Pihak-pihak ketiga, setelah dikurangi
  penyisihan penurunan  
    nilai sebesar AS$ 3.670.521 
  (2019: AS$ 3.743.498)  10.448.527   7.254.222 
 -  Pihak berelasi  1.032.415   981.818 
Persediaan  3.558.054   1.794.224 
Pajak dibayar di muka  715.748   276.501 
Biaya dibayar di muka  490.027   493.070 
$VHW�NHXDQJDQ�ODQFDU�ODLQQ\D� ���������� �����������
$VHW�ODQFDU�ODLQQ\D� ���������� �����������

Total aset lancar  39.364.337   33.101.644 
   
   
ASET TIDAK LANCAR   
Dana yang dibatasi penggunaannya  1.126.738   2.866.799 
Piutang kepada pihak berelasi  1.500.503   670.731 
Pinjaman kepada pihak berelasi  14.998.890   14.998.890 
Aset derivatif  5.741.915   4.091.405 
Aset hak guna.neto  19.419.033   - 
Aset tetap, setelah dikurangi
 akumulasi penyusutan   
 dan akumulasi rugi penurunan nilai   
 sebesar AS$220.497.233
 (2019: AS$209.833.184)   135.324.959   145.743.249 
Beban tangguhan, setelah dikurangi
 akumulasi amortisasi   
 sebesar AS$44.913 (2019: AS$52.346)  38.276   53.183 
Uang jaminan  3.122.563   1.226.150 
Penyertaan saham, setelah dikurangi   
 penyisihan penurunan nilai 
 sebesar AS$ 149.004.251  
 (2019: AS$149.004.251)  -   - 
Aset pajak tangguhan  81.425   95.033 
$VHW�WLGDN�ODQFDU�ODLQQ\D� ������������ �����������

Total aset tidak lancar  183.611.671   170.746.134 

TOTAL ASET  222.976.008   203.847.778 

Pendapatan usaha  90.254.915   86.257.559 
Beban pokok pendapatan  (61.542.948 )  (57.044.698 )
Laba bruto  28.711.967   29.212.861 
Beban usaha:   
Penjualan  (364.203 )  (317.692 )
Umum dan administrasi  (9.887.695 )  (10.629.702 )
Pendapatan operasi lainnya  179.364   2.561.679 
Beban operasi lainnya  (5.804.768 )  (1.026.533 )
Total beban usaha  (15.877.302 )  (9.412.248 )
Laba usaha  12.834.665   19.800.613 
Pendapatan keuangan  1.198.776   963.479 
Biaya keuangan  (5.146.383 )  (5.729.999 )
Bagian (rugi)/laba neto dari entitas asosiasi  -     (99.409 )
/DED�VHEHOXP�SDMDN�ÀQDO�GDQ�� ��
 pajak penghasilan  8.887.058   14.934.684 
%HEDQ�SDMDN�¿QDO� �������������� �������������
Laba sebelum pajak penghasilan  7.509.119   13.627.323 
Beban pajak penghasilan, neto  (197.337 )  (485.144 )
Laba tahun berjalan  7.311.782   13.142.179 
Penghasilan komprehensif lain:   
3RV�\DQJ�WLGDN�DNDQ�GLUHNODVLÀNDVL�NH�ODED�UXJL�  
 Pengukuran kembali atas program imbalan pasti  (52.069 )  (28.929 )
3RV�\DQJ�DNDQ�GLUHNODVLÀNDVL�NH�ODED�UXJL�   
 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan  89.591   (47.513 )
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain  37.522   (76.442 )
Total penghasilan komprehensif   
 tahun berjalan  7.349.304   13.065.737 
Laba tahun berjalan   
 yang dapat diatribusikan kepada:  
 Pemilik entitas induk  4.380.147   10.800.111 
 Kepentingan non-pengendali  2.931.635   2.342.068 
     7.311.782   13.142.179 
Total penghasilan komprehensif   
 yang dapat diatribusikan kepada:  
 Pemilik entitas induk  4.417.669   10.723.669 
 Kepentingan non-pengendali  2.931.635   2.342.068 
     7.349.304   13.065.737 
Laba per saham dasar    
 (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)  0,00064   0,00158 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:    
Penerimaan kas dari pelanggan  86.401.316   88.870.676 
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan  (43.590.726 )  (54.981.559 )
Pembayaran bunga  (3.946.383 )  (4.780.999 )
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya  (2.110.596 )  (2.173.355 )
Arus kas neto yang diperoleh dari    
 aktivitas operasi  36.753.611   26.934.763 
    
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:    
Perolehan aset tetap  (14.335.376 )  (12.752.338 )
Penerimaan penjualan aset tetap  1.282.051   2.944.015 
Pinjaman kepada pihak berelasi  -     (19.090.295 )
Penerimaan pendapatan bunga  369.004   292.748 
Uang muka pembelian  -     -   
 Aset tetap  (41.518 )  -   
Uang muka pengedokan  (1.024.546 )  (196.151 )
Arus kas neto yang digunakan untuk    
 aktivitas investasi  (13.750.385 )  (28.802.021 )
    
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:    
Pinjaman bank jangka pendek:    
 (Pembayaran)/penerimaan  (1.475.112 )  2.491.066 
Pinjaman bank jangka panjang:    
 Penerimaan  1.320.642   1.106.463 
 Pembayaran  (20.736.448 )  (22.708.645 )
Pembayaran biaya pinjaman  (109.232 )  (304.807 )
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga  462.747   19.442.397 
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga  -     (235.235 )
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya  1.739.513   180.031 
Pembayaran dividen yang didistribusikan oleh
 Perseroan kepada pemegang saham  -     (1.444.561 )
Pembayaran liabilitas sewa   (2.173.813 )  (59.210 )
Pembayaran utang pembiayaan konsumen  (16.951 )  (32.038 )
Arus kas neto yang digunakan untuk    
 aktivitas pendanaan  (20.988.654 )  (1.564.539 )
    
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
 pada kas dan setara kas  381.377   (524.697 )
    
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS
 DAN SETARA KAS  2.395.949   (3.956.494 )
    
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN  19.532.354   23.488.848 
    
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN  21.928.303   19.532.354 

Liabilitas    
Liabilitas Jangka Pendek    
Utang usaha - pihak-pihak ketiga  11.579.054    6.222.412 
Utang dividen  583.794    324.374 
Utang pajak  2.931.340    2.396.369 
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga  633.341    399.552 
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  107.162    60.240 
Beban yang masih harus dibayar  12.792.942    5.789.691 
Pendapatan ditangguhkan  74.436    1.946.625 
Utang kepada pihak-pihak berelasi  2.598.783    1.100.238 
Uang Muka dari pihak-pihak ketiga  1.868.503    434.582 
Pinjaman bank jangka pendek  1.914.912    3.390.024 
%DJLDQ�ODQFDU�DWDV�OLDELOLWDV�MDQJND�SDQMDQJ�� � � �
 -  Utang pembiayaan konsumen 15.490    13.726 
 -  Liabilitas sewa  15.171.264    100.238 
 -  Pinjaman bank jangka panjang  17.471.937    23.524.553 
Total Liabilitas Jangka Pendek  67.742.958    45.702.624 
    
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pendapatan ditangguhkan  -    1.157.632 
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya  52.770.114    52.770.114 
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi
 bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu
 satu tahun:   
  -  Pinjaman dari pihak-pihak ketiga  19.905.143    19.442.397 
 -  Utang pembiayaan konsumen  35.625    28.594 
 -  Liabilitas sewa  5.864.603    143.899 
 -  Pinjaman bank jangka panjang  6.371.837    19.536.048 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  2.275.615    2.129.261 
Total liabilitas jangka panjang  87.222.937    95.207.945 
TOTAL LIABILITAS 154.965.895    140.910.569 
    
EKUITAS    
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
 entitas induk:    
 Modal saham-nilai nominal Rp. 50 (angka penuh)
  per saham   
 Modal dasar-18.644.734.616 saham    
 Modal ditempatkan dan disetor penuh-
  7.101.084.801 saham  95.964.635    95.964.635 
 Tambahan modal disetor  (29.968.401 )  (29.968.401 )
 Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali  (128.803 )  (128.803 )
 Penghasilan komprehensif lain  (37.729.066 )  (37.766.588 )
 Saham treasuri  (8.959.424 )  (8.959.424 )
 Saldo laba (sebesar AS$95.470.428 telah
 dieliminasi melalui kuasi reorganisasi
 per 31 Desember 2015)   
 -  Ditentukan penggunaannya  80.000    60.000 
 -  Belum ditentukan penggunaannya  32.561.400    28.201.253 
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
 pemilik entitas induk  51.820.341    47.402.672 
Kepentingan non-pengendali  16.189.772    15.534.537 
TOTAL EKUITAS  68.010.113    62.937.209 
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  222.976.008    203.847.778 

DISERBU WARGA PASCA-LOCKDOWN: Warga Prancis memadati kawasan pusat perbelanjaan di Bordeaux, kemarin. Sejumlah 
kafe, restoran, bioskop, museum, dan bisnis lainnya kembali dibuka setelah lockdown selama enam bulan karena covid-19. Menurut 
otoritas Prancis, pelonggaran pembatasan menuju seminormalitas itu untuk memulihkan perekonomian secara bertahap.

NUR AIVANNI
aivanni@mediaindonesia.com                                               

MENTERI Luar Negeri Amerika 
Serikat dan Rusia telah ber-
usaha untuk meredakan kete-
gangan kedua negara besar itu 

dalam pertemuan pertama mereka sejak 
Presiden AS Joe Biden menjabat. Keduanya 
menyatakan siap untuk bekerja sama, tetapi 
mengakui masih adanya perbedaan pendapat 
yang memisahkan mereka.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov 
menggambarkan pembi-
caraan di Reykjavik ke-
marin itu sebagai pembi-
caraan yang konstruktif. 
Pertemuan itu juga seba-
gai penjajakan terhadap 
kemungkinan pertemuan 
langsung Biden dengan 
Presiden Rusia Vladimir 
Putin.

“Ada pemahaman ten-
tang kebutuhan untuk 
mengatasi situasi yang 
tidak sehat dalam hubung-
an antara Moskow dan 
Washington,” kata Lavrov 
kepada wartawan, meski-
pun ia menambahkan ma-
sih banyak pembicaraan 
yang belum menemui titik 
terang.

Selama hampir dua jam diskusi, kata se-
orang juru bicara Departemen Luar Negeri 
AS, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 
mengungkapkan keprihatinan mendalam 
Washington tentang pasukan Rusia yang kini 
berada di sepanjang perbatasan Ukraina-
Rusia.

Dikatakannya, Blinken juga menyuarakan 
kegelisahan AS atas kesehatan kritikus Krem-
lin Alexei Navalny yang kini mendekam di 
penjara dan penindasan oleh aparat Rusia 
terhadap organisasi oposisi yang mendukung 
Navalny.

Meskipun tidak ada terobosan, kata se-

orang pejabat AS kepada wartawan, diskusi 
berlangsung produktif, konstruktif, hormat, 
dan jujur.

“Pandangan kami ialah jika para pemimpin 
Rusia dan Amerika Serikat dapat bekerja 
sama secara kooperatif, dunia bisa menjadi 
tempat yang lebih aman dan terjamin,” kata 
Blinken di awal pembicaraan.

“Namun, jika Rusia bertindak agresif terha-
dap kami, mitra kami, dan sekutu kami, kami 
juga akan meresponsnya,” katanya seraya 
menegaskan kembali bahwa Washington 
menginginkan hubungan yang dapat dipre-
diksi dan stabil dengan Moskow.

“Kami siap untuk membahas semua ma-
salah tanpa terkecuali jika kami memahami 
bahwa diskusi itu akan jujur dan berdasar-
kan rasa saling percaya,” jawab Lavrov.

Sikap tegas
Sejak mengambil alih Gedung Putih pada 

Januari 2021, Biden telah mengambil sikap 
tegas terhadap Rusia. Ini sangat kontras 

dengan pendahulunya, 
Donald Trump.

Ada beberapa tanda 
mencairnya hubungan 
kedua negara tersebut 
sebelum pertemuan itu, 
yakni ketika Gedung Putih 
mengumumkan tidak akan 
memberikan sanksi ke-
pada perusahaan-per-
usahaan yang terlibat da-
lam proyek pipa gas Nord 
Stream 2 antara Rusia dan 
Jerman, Nord Stream AG, 
dan direktur pelaksana-
nya.

Sanksi masih direncana-
kan terhadap beberapa en-
titas, tetapi pemerintahan 
Biden ingin menghindari 
pertikaian dengan Berlin. 

Sikap Biden itu juga telah menghilangkan 
hambatan utama bagi pembangunan jalur 
pipa untuk terus berjalan.

Sementara itu, Lavrov menekankan perlu-
nya membangun dan memelihara hubungan 
dan dialog. Salah satu prioritasnya ialah 
memastikan berfungsinya misi diplomatik 
AS dan Rusia yang saat ini dikurangi men-
jadi layanan minimum setelah pengusiran 
para diplomat. 

Secara prinsip Biden dan Putin telah setuju 
untuk bertemu, mungkin pada Juni 2021 di 
Eropa, seusai pertemuan G7 dan pertemuan 
pimpinan NATO. (AFP/X-11)
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pembicaraan di Reykjavik 
sebagai pembicaraan yang 
konstruktif.

AS-Rusia 
Berupaya 
Redakan 

Ketegangan

PARA juru runding yang bertemu di 
Austria menyatakan telah mulai ada titik 
terang untuk mengajak Amerika Serikat 
kembali ke meja perundingan nuklir de-
ngan Iran.

“Ada kemajuan yang berarti. Kesepa-
katan bisa segera tercapai, tapi masih ada 
beberapa perbedaan pendapat,” ungkap 
Enrique Mora, pejabat Uni Eropa yang 
mengepalai pembicaraan antara Rusia, 
Tiongkok, Jerman, Prancis, Inggris, dan 
Iran.

Iran juga menyebut perundingan meng-
alami kemajuan berarti. “Saya pikir 
kemajuan yang baik telah dibuat di pem-
bicaraan ini selama dua minggu terakhir. 
Beberapa masalah utama tetap ada dan 
membutuhkan pertimbangan lebih lan-

jut,” kata kepala tim perundingan Iran 
Abbas Araghchi.

AS mengatakan siap untuk mencabut be-
berapa sanksi terhadap entitas pemerintah 
Iran. Namun, AS mengatakan sanksi yang 
dikenai pada Korps Pengawal Revolusi 
Islam (IRGC) akan tetap berjalan karena 
tidak terkait dengan non-proliferasi nuklir. 
Sanksi lanjutan terhadap IRGC itu mung-
kin akan sulit diterima Teheran.

Topik pembicaraan yang juga belum 
terselesaikan antara lain tentang bagai-
mana membatasi Iran atas pengetahuan 
masalah nuklir yang telah diperolehnya, 
termasuk soal penggunaan sentrifugal 
canggih yang lebih besar.

Para diplomat Eropa memperingatkan 
bakal adanya krisis yang serius jika Iran 

tidak dapat menyetujui masalah perpan-
jangan perjanjian yang dicapai dengan 
inspektorat nuklir PBB pada Februari lalu. 
Perjanjian itu memastikan kamera Badan 
Energi Atom Internasional (IAEA) dapat 
terus merekam di fasilitas nuklir Iran.

Jika pengaturan itu tidak diperbarui 
sebelum tanggal kedaluwarsa pada akhir 
pekan, Iran mungkin dapat menghapus 
semua rekaman video aktivitas di situs 
nuklirnya. Itu artinya pengawas nuklir 
PBB tidak bisa mengetahui tentang apa 
yang telah terjadi di situs tersebut sejak 
Februari. 

“Sangat penting bahwa Iran mengizin-
kan IAEA untuk melanjutkan pemantauan 
dan verifi kasi yang diperlukan,” kata se-
orang diplomat Eropa. (AFP/Nur/X-11)

AFP/PHILIPPE LOPEZ

Perundingan Nuklir Temui Titik Terang

“Pandangan kami 
ialah jika para 

pemimpin Rusia 
dan Amerika Serikat 
dapat bekerja sama 
secara kooperatif, 
dunia bisa menjadi 
tempat yang lebih 

aman dan terjamin.”
Antony Blinken

Menteri Luar Negeri AS
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Direksi
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

CATATAN :    
1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya 

tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, 
Sungkoro & Surja, Firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut 
$NXQWDQ�3XEOLN� ,QGRQHVLD��GHQJDQ�RSLQL�DXGLW� WDQSD�PRGL¿NDVLDQ�GHQJDQ�SDUDJUDI�SHQHNDQDQ�VXDWX�KDO�� VHEDJDLPDQD� WHUFDQWXP�GDODP�
ODSRUDQQ\D� WDQJJDO����0HL������\DQJ� WLGDN� WHUFDQWXP�GDODP�SXEOLNDVL� LQL�� ,QIRUPDVL� NHXDQJDQ� WHUVHEXW�GL�DWDV� WLGDN�PHQFDNXS� ODSRUDQ�
SHUXEDKDQ�HNXLWDV�NRQVROLGDVLDQ�GDQ�FDWDWDQ�DWDV�ODSRUDQ�NHXDQJDQ�NRQVROLGDVLDQ�

2. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah 
rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun bersangkutan. 

3. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam uang Dolar AS pada tanggal                     
31 Desember 2020 adalah Rp.14.105/AS$1 (31 Desember 2019 : Rp. 13.901/AS$1).

 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal

31 Desember 2020
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2020 2020 2020 2020ASET LIABILITAS DAN EKUITAS2019 2019 2019 2019

ASET   
Aset Lancar   
Kas dan setara kas  21.928.303   19.532.354 
Piutang usaha:    
 -  Pihak-pihak ketiga, setelah dikurangi
  penyisihan penurunan  
    nilai sebesar AS$ 3.670.521 
  (2019: AS$ 3.743.498)  10.448.527   7.254.222 
 -  Pihak berelasi  1.032.415   981.818 
Persediaan  3.558.054   1.794.224 
Pajak dibayar di muka  715.748   276.501 
Biaya dibayar di muka  490.027   493.070 
$VHW�NHXDQJDQ�ODQFDU�ODLQQ\D� ���������� �����������
$VHW�ODQFDU�ODLQQ\D� ���������� �����������

Total aset lancar  39.364.337   33.101.644 
   
   
ASET TIDAK LANCAR   
Dana yang dibatasi penggunaannya  1.126.738   2.866.799 
Piutang kepada pihak berelasi  1.500.503   670.731 
Pinjaman kepada pihak berelasi  14.998.890   14.998.890 
Aset derivatif  5.741.915   4.091.405 
Aset hak guna.neto  19.419.033   - 
Aset tetap, setelah dikurangi
 akumulasi penyusutan   
 dan akumulasi rugi penurunan nilai   
 sebesar AS$220.497.233
 (2019: AS$209.833.184)   135.324.959   145.743.249 
Beban tangguhan, setelah dikurangi
 akumulasi amortisasi   
 sebesar AS$44.913 (2019: AS$52.346)  38.276   53.183 
Uang jaminan  3.122.563   1.226.150 
Penyertaan saham, setelah dikurangi   
 penyisihan penurunan nilai 
 sebesar AS$ 149.004.251  
 (2019: AS$149.004.251)  -   - 
Aset pajak tangguhan  81.425   95.033 
$VHW�WLGDN�ODQFDU�ODLQQ\D� ������������ �����������

Total aset tidak lancar  183.611.671   170.746.134 

TOTAL ASET  222.976.008   203.847.778 

Pendapatan usaha  90.254.915   86.257.559 
Beban pokok pendapatan  (61.542.948 )  (57.044.698 )
Laba bruto  28.711.967   29.212.861 
Beban usaha:   
Penjualan  (364.203 )  (317.692 )
Umum dan administrasi  (9.887.695 )  (10.629.702 )
Pendapatan operasi lainnya  179.364   2.561.679 
Beban operasi lainnya  (5.804.768 )  (1.026.533 )
Total beban usaha  (15.877.302 )  (9.412.248 )
Laba usaha  12.834.665   19.800.613 
Pendapatan keuangan  1.198.776   963.479 
Biaya keuangan  (5.146.383 )  (5.729.999 )
Bagian (rugi)/laba neto dari entitas asosiasi  -     (99.409 )
/DED�VHEHOXP�SDMDN�ÀQDO�GDQ�� ��
 pajak penghasilan  8.887.058   14.934.684 
%HEDQ�SDMDN�¿QDO� �������������� �������������
Laba sebelum pajak penghasilan  7.509.119   13.627.323 
Beban pajak penghasilan, neto  (197.337 )  (485.144 )
Laba tahun berjalan  7.311.782   13.142.179 
Penghasilan komprehensif lain:   
3RV�\DQJ�WLGDN�DNDQ�GLUHNODVLÀNDVL�NH�ODED�UXJL�  
 Pengukuran kembali atas program imbalan pasti  (52.069 )  (28.929 )
3RV�\DQJ�DNDQ�GLUHNODVLÀNDVL�NH�ODED�UXJL�   
 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan  89.591   (47.513 )
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain  37.522   (76.442 )
Total penghasilan komprehensif   
 tahun berjalan  7.349.304   13.065.737 
Laba tahun berjalan   
 yang dapat diatribusikan kepada:  
 Pemilik entitas induk  4.380.147   10.800.111 
 Kepentingan non-pengendali  2.931.635   2.342.068 
     7.311.782   13.142.179 
Total penghasilan komprehensif   
 yang dapat diatribusikan kepada:  
 Pemilik entitas induk  4.417.669   10.723.669 
 Kepentingan non-pengendali  2.931.635   2.342.068 
     7.349.304   13.065.737 
Laba per saham dasar    
 (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)  0,00064   0,00158 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:    
Penerimaan kas dari pelanggan  86.401.316   88.870.676 
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan  (43.590.726 )  (54.981.559 )
Pembayaran bunga  (3.946.383 )  (4.780.999 )
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya  (2.110.596 )  (2.173.355 )
Arus kas neto yang diperoleh dari    
 aktivitas operasi  36.753.611   26.934.763 
    
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:    
Perolehan aset tetap  (14.335.376 )  (12.752.338 )
Penerimaan penjualan aset tetap  1.282.051   2.944.015 
Pinjaman kepada pihak berelasi  -     (19.090.295 )
Penerimaan pendapatan bunga  369.004   292.748 
Uang muka pembelian  -     -   
 Aset tetap  (41.518 )  -   
Uang muka pengedokan  (1.024.546 )  (196.151 )
Arus kas neto yang digunakan untuk    
 aktivitas investasi  (13.750.385 )  (28.802.021 )
    
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:    
Pinjaman bank jangka pendek:    
 (Pembayaran)/penerimaan  (1.475.112 )  2.491.066 
Pinjaman bank jangka panjang:    
 Penerimaan  1.320.642   1.106.463 
 Pembayaran  (20.736.448 )  (22.708.645 )
Pembayaran biaya pinjaman  (109.232 )  (304.807 )
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga  462.747   19.442.397 
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga  -     (235.235 )
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya  1.739.513   180.031 
Pembayaran dividen yang didistribusikan oleh
 Perseroan kepada pemegang saham  -     (1.444.561 )
Pembayaran liabilitas sewa   (2.173.813 )  (59.210 )
Pembayaran utang pembiayaan konsumen  (16.951 )  (32.038 )
Arus kas neto yang digunakan untuk    
 aktivitas pendanaan  (20.988.654 )  (1.564.539 )
    
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
 pada kas dan setara kas  381.377   (524.697 )
    
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS
 DAN SETARA KAS  2.395.949   (3.956.494 )
    
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN  19.532.354   23.488.848 
    
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN  21.928.303   19.532.354 

Liabilitas    
Liabilitas Jangka Pendek    
Utang usaha - pihak-pihak ketiga  11.579.054    6.222.412 
Utang dividen  583.794    324.374 
Utang pajak  2.931.340    2.396.369 
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga  633.341    399.552 
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  107.162    60.240 
Beban yang masih harus dibayar  12.792.942    5.789.691 
Pendapatan ditangguhkan  74.436    1.946.625 
Utang kepada pihak-pihak berelasi  2.598.783    1.100.238 
Uang Muka dari pihak-pihak ketiga  1.868.503    434.582 
Pinjaman bank jangka pendek  1.914.912    3.390.024 
%DJLDQ�ODQFDU�DWDV�OLDELOLWDV�MDQJND�SDQMDQJ�� � � �
 -  Utang pembiayaan konsumen 15.490    13.726 
 -  Liabilitas sewa  15.171.264    100.238 
 -  Pinjaman bank jangka panjang  17.471.937    23.524.553 
Total Liabilitas Jangka Pendek  67.742.958    45.702.624 
    
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Pendapatan ditangguhkan  -    1.157.632 
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya  52.770.114    52.770.114 
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi
 bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu
 satu tahun:   
  -  Pinjaman dari pihak-pihak ketiga  19.905.143    19.442.397 
 -  Utang pembiayaan konsumen  35.625    28.594 
 -  Liabilitas sewa  5.864.603    143.899 
 -  Pinjaman bank jangka panjang  6.371.837    19.536.048 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  2.275.615    2.129.261 
Total liabilitas jangka panjang  87.222.937    95.207.945 
TOTAL LIABILITAS 154.965.895    140.910.569 
    
EKUITAS    
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
 entitas induk:    
 Modal saham-nilai nominal Rp. 50 (angka penuh)
  per saham   
 Modal dasar-18.644.734.616 saham    
 Modal ditempatkan dan disetor penuh-
  7.101.084.801 saham  95.964.635    95.964.635 
 Tambahan modal disetor  (29.968.401 )  (29.968.401 )
 Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali  (128.803 )  (128.803 )
 Penghasilan komprehensif lain  (37.729.066 )  (37.766.588 )
 Saham treasuri  (8.959.424 )  (8.959.424 )
 Saldo laba (sebesar AS$95.470.428 telah
 dieliminasi melalui kuasi reorganisasi
 per 31 Desember 2015)   
 -  Ditentukan penggunaannya  80.000    60.000 
 -  Belum ditentukan penggunaannya  32.561.400    28.201.253 
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
 pemilik entitas induk  51.820.341    47.402.672 
Kepentingan non-pengendali  16.189.772    15.534.537 
TOTAL EKUITAS  68.010.113    62.937.209 
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  222.976.008    203.847.778 


