
Berdasarkan data Kemente-
rian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), terdapat 
17 proyek pembangkit listrik 
yang terkena dampak pandemi 
Covid-19, yakni keterlambatan 
pengiriman material dan tenaga 
kerja. Namun, tujuh diantaranya 
terdapat signifikan sehingga 
berpotensi mengalami keter-
lambatan operasi. Tak hanya 
itu, jika tertunda, ketujuh pro-
yek ini juga berdampak pada 
kenaikan Biaya Pokok Penyedi-
aan (BPP) pembangkitan listrik 
serta penurunan keandalan.

Ketujuh proyek pembangkit 
listrik ini yakni PLTU Meulaboh 
3-4 berkapasitas 2x200 MW, 
PLTU Mulut tambang Sum-
sel-8 2x600 MW, PLTU Jawa-1 
1x1.000 MW, PLTU Jawa-4 
2x1.000 MW, PLTU Kalbar-1 
2x100 MW, PLTGU Jawa-1 

2x800 MW, serta PLTA Jatigede 
2x55 MW. Progres pembangun-
an lima pembangkit diantaranya 
sudah di atas 80% per Juni 
lalu. Namun, khusus PLTU 
Meulaboh 3-4 progresnya baru 
mencapai 22% dan PLTU Mulut 
Tambang Sumsel-8 39,38%. 
Sementara 10 proyek pembang-
kit Program 35 Ribu MW yang 
tidak terdampak signifikan ada-
lah PLTU MT Sumsel-1 2x300 
MW, PLTU Jawa-7 2x1.000 
MW, PLTU Lontar Ekstension 
315 MW, PLTU kalbar-2 2x100 
MW, PLTU kalteng-1 2x100 
MW, PLTU Sulbagut-1 2x50 
MW, PLTU Sulut-3 2x50 MW, 
PLTU Sulut-1 2x50 MW, PLTU 
Barru-2 100 MW, serta PLTU 
Nabire 2x7 MW. Beberapa 
pembangkit ini juga berpoten-
si tertunda penyelesaiannya, 
namun tidak berdampak pada 

sistem kelistrikan PLN.
Tak hanya pembangkit, Ke-

menterian ESDM juga mencatat 
adanya 55 proyek transmisi dan 
gardu induk yang terdampak 
pandemi Covid-19. Kendala 
yang menghambat proyek-pro-
yek ini berupa keterlambatan 
pengiriman material dan tena-
ga kerja akibat status darurat 
covid-19. Dari 55 proyek ini, 
empat proyek terdampak sig-
nifikan dan berdampak pada 
kenaikan BPP serta penurunan 
keandalan. Rincinya, Gardu 
Induk 150 kilo volt (kV) Ulee 
Kareng, Gitet 500 kV Perawang, 
Transmisi Lontar-Tangerang 
Baru II, dan Gitet 275 kV/150 
kV Wotu (Ext).

Secara keseluruhan, Direktur 
Jenderal Ketenagalistrikan Ke-
menterian ESDM Rida Mulyana 
mengatakan, terdapat 200 unit 
pembangkit Program 35 Ribu 
MW yang telah beroperasi 
dengan kapasitas 8.187 MW 
atau 23% dari keselur uhan 
proyek. Sementara sebagian 
besar proyek pembangkit atau 
98 unit dengan total kapasitas 
19.250 MW atau 54,2% masih 
konstruksi. Sisanya, 45 unit 
pembangkit berkapasitas 6.528 
MW atau 18,4% belum kon-
struksi, 24 pembangkit dengan 
kapasitas total 839 MW masih 
tahap pengadaan, dan 20 pem-
bangkit berkapasitas 724 MW 
masih dalam perencanaan. 
Menurut dia, menyusul pande-
mi Covid-19, akan ada pergeser-
an jadwal operasi pembangkit 
di Rencana Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik (RUPTL) agar 
tidak membebani operasional 
PT PLN (Persero). Sayangnya, 
dia tidak merinci penyesuaian 
jadwal operasi tersebut.

“Intinya kami masih menung-
gu RUPTL baru dari PLN. Tapi 
ada yang memang diundur, 
pembangkit terutama,” kata 
Rida di Jakarta, akhir pekan 
lalu. Padahal, sebelum terjadi-
nya pandemi Covid-19, pihak-
nya memperkirakan Program 
35 ribu MW ini dapat selesai 
pada 2028.
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 JAKARTA – Sebanyak tujuh proyek pem-
bangkit listrik yang merupakan bagian dari 
Proyek 35 Ribu Megawatt (MW) berpotensi 
molor jadwal operasinya lantaran terdampak 
pandemi Covid-19. Kapasitas ketujuh proyek 
ini mencapai 6.510 MW.

Rida Mulyana

Proyek Pembangunan Depo
Kuasa hukum PT Batam Sentralindo Julius Singara (kedua kiri) melakukan serah terima nota kesepahaman (MoU) 
dengan Kuasa hukum Sinomart KTS Development Ltd Johnson Panjaitan (kedua kanan), disaksikan Sesmenko 
Perekonomian Susiwijono Moegiarso (tengah) dan Deputi VII - Kerjasama Ekonomi International Menko Pere-
konomian Rizal Affandi Lukman (kedua kanan), Staf Ahli Menko Perekonomian Elen Setiadi (kiri) dan Anggota 
Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto (kanan), di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, 
pekan lalu. Sinomart KTS Development (anak perusahaan dari Sinopec, China) dan PT Batam Sentralindo sepakat 
untuk melanjutkan rencana investasi proyek pembangunan Depo Minyak di Batam, Kepulauan Riau senilai USD 
841 Juta  atau lebih dari Rp 12,19 Triliun. 

JAKARTA – Pandemi Covid-19 
berdampak signifikan terhadap 
seluruh sektor, terutama pe-
nurunan perekonomian dalam 
negeri. Oleh karena itu, PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk 
(PGN) sebagai subholding gas 
dan bagian dari Holding Migas 
Pertamina, berkomitmen ikut 
andil dalam upaya pemulihan 
perekonomian nasional.

Hal ini disampaikan oleh Di-
rektur Komersial PGN Faris 
Aziz dalam diskusi publik yang 
diselenggarakan oleh Majelis 
Nasional KAHMI tentang peran 
BUMN sektor energi dan per-
tambangan dalam pemulihan 
ekonomi nasional akibat pandemi 
Covid-19, akhir Juli lalu.

PGN sebagai subholding gas 
berupaya dalam mendukung 
program pemulihan ekonomi na-
sional akibat pandemi Covid-19. 
Meski tak bisa dipungkiri, pan-
demi juga mempengaruhi supply 
chain gas bumi domestik. PGN 
dan sebagian besar industri peng-
guna gas terdampak signifikan, 
baik secara kinerja dan finansial 
perusahaan.

“Tadi sudah disampaikan me-

ngenai tripple shock, dan PGN 
merasakannya. Demand turun 
di seluruh sektor pelanggan, 
khususnya pelanggan industri. 
Kemudian juga terjadi pelemah-
an nilai tukar rupiah terhadap 
dolar yang berdampak pada 
harga migas,” kata Faris.

Faris menjelaskan, bisnis mi-
gas adalah bisnis padat modal. 
PGN sebagai badan usaha di 
midstream, memerlukan keber-
lanjutan jangka panjang terhadap 
bisnis ini. Oleh karena itu, PGN 
tentu harus bisa mengelola batas 
minimum serapan gas (take or 
pay/TOP) dari pemasok gas, 
sementara permintaan di hilir 
cenderung turun.

“Demand turun yang cukup ta-
jam, khususnya di April dan Mei 
2020, yaitu sekitar 15%, sehingga 
PGN harus bisa menata kembali 
pengelolaan bisnis dan memas-
tikan kehandalan infrastruktur 
yang ada,” ujar dia.

Meski sempat turun, tambah 
Faris, pasokan gas untuk sek-
tor industri pada Juni kemarin 
sudah mulai meningkat. Pada 
Januari-Februari, pasokan gas 
sebetulnya sudah lebih baik dari 

2019. Kemudian pada Maret, 
pandemi Covid-19 sudah mulai 
menimbulkan dampak sehingga 
pasokan gas PGN menurun.

“Mudah-mudahan puncaknya 
hanya di Mei dan sudah ada 
tren yang semakin baik seiring 
dengan upaya pemerintah dalam 
memulihkan ekonomi nasional 
melalui Program Ekonomi Nasi-
onal (PEN). Hal ini memberikan 
optimisme bagi PGN, sehingga 
sektor industri mulai menggeliat 
kembali. Rata-rata Januari-Juni, 
pasokan gas bumi ke PGN sebe-

sar 735 BBTUD,” ungkap Faris.
Dia juga menjelaskan pro-

gram-program yang dilaksa-
nakan PGN sebagai BUMN 
untuk memberikan andil dan 
dukungan untuk pemulihan 
ekonomi nasional. Per tama, 
implementasi Kepmen ESDM 
13/2020 yaitu regasifikasi dan 
konversi PLTMD milik PT PLN 
(Persero) di 52 lokasi dalam 
beberapa tahun ke depan. Tu-
gas PGN secara khusus adalah 
mempercepat pelaksanaan me-
lalui Quick Win di tiga lokasi 
utama, yaitu PLTMD Nias, 
Tanjung Selor, dan Sorong.

“PGN dan PLN harus bisa 
mengakselerasi proyek ini, se-
hingga bisa didapatkan sumber 
energi yang bisa dinikmati di 
wilayah-wilayah tersebut dengan 
harga yang bersaing. Ke depan, 
akan lebih banyak lagi pemba-
ngunan apabila Kepmen ESDM 
ini dapat terwujud, khususnya di 
wilayah Indonesia Tengah, Teng-
gara, dan Timur. Tugas PGN 
sebagai subholding gas bersama 
PLN untuk mewujudkan ini,” 
ujar Faris.

Berikutnya, PGN berupaya un-
tuk memasok lebih 
banyak gas sebagai 
energi untuk pem-
bangkit yang ada 
di kilang Pertamina 
melalui gasifikasi 
k i lang.  Potensi 
kebutuhan gas di 
sana diupayakan 
sesegera mungkin 
dipenuhi, sehingga 
kilang Pertamina 
bisa lebih efisien.

“Ada dua proyek 
utama yaitu tam-
bahan pasokan di 
Kilang Balongan 
dan Cilacap. De-
ngan adanya RDMP 
Kilang Pertamina, 
terutama di Balik-
papan, kami sudah 
melakukan persi-
apan untuk bisa 
memastikan keter-
sediaan tambahan 
pasokan, termasuk 
kerja sama dengan 
pemasoknya dari 
PT Pertamina Hulu 
Mahakam maupun 
PT Pertamina Hulu 
Indonesia,” jelas 
dia.

Pada sisi pemba-
ngunan infrastruk-
tur, Faris menga-
kui, tidak mudah 
melaksanakannya 
di tengah pande-
mi ini. Tapi ada 
beberapa proyek 
infrastruktur yang 
memang sudah 
berjalan sebelum 
pandemi dan seca-
ra konsisten akan 
diselesaikan oleh 
PGN, diantaraya 
adalah pembangun-
an pipa transmisi 
Gresik-Semarang. 
Selain itu, PGN juga 
akan mencoba me-
nyeder hanakan 
pola pasokan dan 
melakukan integra-
si jaringan pipa dari 
Sumatra ke Jawa 
dengan menyam-
bungkan Pipa South 
Sumatera West Java 
(SSWJ) dengan 
Pipa West Java Area 
(WJA). 

“Kami melihat ini sebagai po-
tensi yang bagus untuk menekan 
biaya operasi PGN dengan me-
nyambungkan dua jaringan pipa 
besar ini. Dengan begitu, gas dari 
Sumatra akan lebih mudah disa-
lurkan ke Jawa. Di Jawa bagian 
barat, potensi permintaannya 
besar sehingga koneksi pipa ini 
juga akan memudahkan pelang-
gan industri mendapatkan gas 
dengan harga yang kompetitif,” 
ungkapnya.

Secara keseluruhan, pengem-
bangan ruas pipa transmisi oleh 
PGN mencapai 741 km. Faris 
berharap, proyek ini bisa berja-
lan tepat waktu, sehingga pada 
waktunya bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat secara luas, terma-
suk industri-industri yang ada.

“Berikutnya adalah program 
strategis jaringan rumah tangga 
(Jargas) yang akan dilaksanakan 
oleh PGN melalui program man-
diri maupun APBN. Pemerintah 
menargetkan sekitar 4 juta sam-
bungan gas rumah tangga dalam 
beberapa tahun ke depan. Salah 
satunya akan dilaksanakan oleh 
PGN dan anak usaha, sehingga 
rumah tangga dan pengusaha ke-
cil bisa mendapatkan energi yang 
murah, yang juga bisa menekan 
subsidi impor gas pemerintah,” 
jelas Faris.

Andil PGN dalam mendukung 
pemulihan ekonomi nasional ber-
ikutnya adalah PGN menjalan-
kan penugasan dari pemerintah 
untuk menyediakan gas dengan 
harga khusus sebesar US$ 6 per 
juta british thermal unit (million 
british thermal unit/MMBTU) 
untuk industri tertentu sesuai 
Kepmen ESDM 89K/2020 dan 
pembangkit listrik mengacu 
Kepmen ESDM 91K/2020. Faris 
mengungkapkan, sebagian besar 
pelanggan industri telah menik-
mati harga tersebut.

“Semangat dari Kepmen 
ESDM ini, dengan adanya har-
ga gas yang lebih murah, maka 
sektor industri harus bisa tum-
buh sebagai penggerak ekonomi 
nasional. PGN turut andil untuk 
mendukung program ini, dan 
mudah-mudahan dalam bebe-
rapa waktu ke depan industri 
tumbuh sehingga ada peningkat-
an penyerapan gas. Hal ini akan 
baik bagi PGN sendiri maupun 
industri penerima manfaat,” 
ujar Faris. 

Berdasarkan perhitungan 
PGN, penyerapan gas periode Ju-
li-Desember 2020 bisa mencapai 
sekitar 240 BBTUD. “Ini adalah 
optimisme analisa PGN, mudah
-mudahan bisa terwujud. Harga 
Kepmen ESDM yang memang 
cukup murah, dan diharapkan 
sejak 2021 awal, penyerapan gas 
di 7 sektor industri bisa mening-
kat hingga 309 BBTUD. Melihat 
data empiris ke belakang, ada 
pergerakan yang meningkat. Se-
moga ini bisa terwujud, sehingga 
industri bisa bergerak dan tidak 
berdampak pada sektor tenaga 
kerja,” tambahnya.

Faris menegaskan, PGN se-
bagai subholding gas dan bagian 
dari Holding Migas, di tengah 
pandemi Covid-19, turut mendu-
kung program pemerintah dalam 
mempercepat pemulihan ekono-
mi nasional, khususnya melalui 
penerapan harga gas khusus 
untuk industri tertentu, jargas, 
dan pembangkit listrik. Secara 
berkelanjutan, PGN akan menja-
lankan kegiatan operasional dan 
investasi agar dapat menciptakan 
efek berantai perekonomian na-
sional. (ayu)

Faris Aziz

JAKARTA – Jelang Kemerde-
kaan Indonesia ke-75, PT PLN 
(Persero) berhasil melistriki 
Pulau Matutuang, salah satu 
pulau terluar yang berlokasi di 
Kecamatan Marore, Kabupaten 
Kepulauan Sangihe. PLN ber-
hasil mengoperasikan PLTD 
Matutuang berkapasitas 120 
kiloWatt (kW).

General Manager PLN Unit In-
duk Wilayah Sulawesi Utara, Te-
ngah dan Gorontalo (Sulutteng-
go) Leo Maria Basuki Bremani 
menuturkan, meskipun akses 
pulau sulit dijangkau, langkah 
ini wujud komitmen PLN untuk 
menerangi hingga ke ujung 
Negeri. “Di tengah pandemi Co-
vid-19, PLN tak henti untuk terus 
membangun kelistrikan hingga 
pulau terluar agar listrik dapat 
dinikmati secara merata oleh 
seluruh rakyat Indonesia,” kata 
dia dalam keterangan resminya, 
Minggu (2/7). 

Pembangunan infrastruktur 
kelistrikan di Pulau Matutu-
tang dimulai sejak 2018. Selain 

membangun PLTD, PLN juga 
membangun Jaringan Tegangan 
Menengah (JTM) sepanjang 0,05 
kilometer sirkuit (kms), Jaringan 
Tegangan Rendah (JTR) 2 kms 
dan gardu distribusi 50 kilo Volt 
Ampere (kVA). Saat ini sistem 
kelistrikan di Pulau Matutuang 
baru beroperasi 6 jam, yakni dari 
pukul 18:00-00.00 WITA.

“Saat ini PLN sudah melaku-
kan penyambungan listrik untuk 
59 pelanggan dan masih ada 
potensi penambahan hingga 100 
pelanggan. Ke depan waktu la-
yanan juga akan kami tingkatkan 
secara bertahap,” tambah Leo.

Sebelum mendapatkan listrik 
PLN, warga Pulau Matutuang 
mendapatkan listrik melalui 
PLTS. Namun, PLTS tersebut 
mengalami gangguan. Selanjut-
nya, beberapa warga kemudian 
menggunakan mesin genset, 
baik milik desa maupun pribadi 
untuk menghasilkan listrik. Hing-
ga Juli 2020, rasio elektrifikasi di 
Sulawesi Utara telah mencapai 
99,23%. (ayu)
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(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
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PT. MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

 30 Juni 
 2020 

 31 Desember 
 2019 

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank 635.270 -
Utang usaha
 Pihak berelasi 1.353 671 
 Pihak ketiga 398.698 403.613 
Utang lain-lain
 Pihak berelasi 11.931 7.006 
 Pihak ketiga 332.863 182.979 
Utang pajak 31.678 40.960 
Biaya yang masih harus dibayar 111.174 194.992 
Pendapatan diterima dimuka 25.247 11.921 
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 

satu tahun
 Utang pembelian kendaraan 2.208 2.361 
 Liabilitas sewa 318.395 -
Instrumen keuangan derivatif - 1.438 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.868.817 845.941 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian 

yang jatuh tempo dalam satu tahun
Utang pembelian kendaraan 1.759 1.799
Liabilitas sewa 401.452 -

Liabilitas imbalan kerja 189.370 177.923
Liabilitas pajak tangguhan - bersih 857 3.251
Provisi biaya pembongkaran aset 21.579 19.673

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 615.017 202.646 

Jumlah Liabilitas 2.483.834 1.048.587 

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham

Modal dasar - 5.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor - 

2.850.400.000 saham 285.040 285.040 
Tambahan modal disetor - bersih 840.912 840.912 
Penghasilan komprehensif lain (3.195) 13 
Saldo laba
 Ditentukan penggunaannya 5.000 5.000 
 Tidak ditentukan penggunaannya 1.768.197 1.883.572 

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik 
Entitas Induk 2.895.954 3.014.537 

Kepentingan Non-pengendali 10.456 2.507 

Jumlah Ekuitas 2.906.410 3.017.044 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 5.390.244 4.065.631 

 30 Juni 
 2020 

 31 Desember 
 2019 

ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas 711.699 535.223 
Piutang usaha
 Pihak berelasi 61.022 56.289 
 Pihak ketiga - bersih 101.248 130.485 
Piutang lain-lain
 Pihak berelasi 28.909 28.332 
 Pihak ketiga 29.602 27.608 
Persediaan - bersih 2.140.364 1.769.857 
Uang muka 123.596 144.910 
Pajak dibayar dimuka 176.414 46.441 
Biaya dibayar dimuka 56.795 326.354 
Instrumen keuangan derivatif 679 22 

Jumlah Aset Lancar 3.430.328 3.065.521 

ASET TIDAK LANCAR
Sewa dibayar dimuka jangka panjang - 52.047 
Aset pajak tangguhan - bersih 48.922 16.620 
Aset tetap - bersih  723.232  761.951 
Aset hak-guna - bersih  1.013.855 -
Biaya lisensi yang ditangguhkan - bersih 3.989 2.272 
Uang jaminan 152.429 149.932 
Uang muka pembelian aset tetap 3.614 2.487 
Merek 13.875 14.801 

Jumlah Aset Tidak Lancar 1.959.916 1.000.110 

JUMLAH ASET 5.390.244 4.065.631 

30 Juni 2020 30 Juni 2019

PENDAPATAN 2.117.146 3.471.733 

BEBAN POKOK PENJUALAN 1.271.908 1.878.191 

LABA KOTOR 845.238 1.593.542 

Beban penjualan 825.069 959.302 
Beban umum dan administrasi 115.347 126.065 

LABA (RUGI) USAHA (95.178) 508.175 

Beban keuangan (45.408) (18.216)
Kerugian penghapusan/penjualan aset tetap (4.183) (3.088)
Penyisihan dan pemulihan penurunan nilai 

persediaan - bersih (2.431) (365)
Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan 

derivatif - bersih 3.845 (5.037)
Penghasilan bunga 8.204 7.275 
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 27.581 (2.227)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih (326) 1.898 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (107.896) 488.415 

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 32.526 (122.667)

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN (75.370) 365.748 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN,  
SETELAH PAJAK
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan (3.208) (1.165)

Jumlah penghasilan komprehensif lain periode 
berjalan, setelah pajak (3.208) (1.165)

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF 
PERIODE BERJALAN (78.578) 364.583 

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

 Pemilik Entitas Induk (75.262) 365.902 
 Kepentingan Non-pengendali (108) (154)

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (75.370) 365.748 

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF  
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

 Pemilik Entitas Induk (78.470) 364.737 
 Kepentingan Non-pengendali (108) (154)

Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif 
Periode Berjalan (78.578) 364.583 

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR
 (dalam Rupiah penuh) (26) 128 
 

30 Juni 2020 30 Juni 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 
Penerimaan kas dari pelanggan 2.126.417 3.402.019 
Pembayaran kas kepada karyawan (368.603) (432.442)
Pembayaran kas kepada pemasok (1.611.396) (1.934.626)
Pembayaran kas untuk beban operasional lainnya (416.153) (654.906)

Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi (269.735) 380.045 
Penerimaan restitusi pajak penghasilan 156 27.015 
Pembayaran bunga dan beban keuangan (13.568) (8.019)
Pembayaran pajak penghasilan (104.636) (144.216)

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
Aktivitas Operasi (387.783) 254.825 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga 6.533 7.275 
Penerimaan hasil penjualan aset tetap 564 2.746 
Penempatan uang jaminan (2.551) (14.438)
Penambahan uang muka pembelian aset tetap (3.692) (2.080)
Perolehan aset tetap (31.396) (102.396)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (30.542) (108.893)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penambahan utang bank 732.270  350.000 
Penerimaan dari penerbitan modal disetor entitas 

anak dari kepentingan non-pengendali 8.060  - 
Kenaikan piutang dan utang kepada pihak 

berelasi - bersih (2.238) 36.916 
Pembayaran utang pembelian aset tetap (46.291) (37.557)
Pembayaran utang bank  (97.000) (350.000)
Pembayaran pokok Obligasi -  (479.103)

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)  
Aktivitas Pendanaan 594.801 (479.744)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH 
 KAS DAN SETARA KAS 176.476 (333.812)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 535.223 467.205 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 711.699 133.393 
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