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Satpol PP DKI Jakarta Jaring
410 Tunawisma Selama PSBB
JAKARTA (IM) - Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) DKI Jakarta telah menjaring sebanyak 410 tunawisma
atau gelandangan di seputaran jalanan Jakarta selama
bulan suci ramadhan dan
pemberlakuan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ratusan tunawisma tersebut
kemudian dibawa ke tempat
penampungan sesuai wilayah
admistratifnya masing-masing.
“Sudah lebih dari 410-an
PMKS ya yang kita amankan,
kita jangkau dari jalan jalan,”
kata Kepala Satpol PP DKI
Jakarta, Arifin, Minggu (3/5).
Ratusan tunawisma tersebut diamankan Satpol PP dari
berbagai jalan protokol di
Jakarta. Para tunawisma itu
saat ini sudah berada di lima
tempat penampungan untuk
PMKS.
“Saat ini kita menjangkau
mereka kita bawa ke GOR, ke
GOR Tanah Abang, bukan
hanya Tanah Abang. Jakarta
Pusat ada GOR Tanah Abang,
Jakarta Timur ada di GOR
Ciracas. Kemudian, Kakarta
Selatan ada di Pasar Minggu,
Jakarta Utara ada di Sunter,
Jakarta Barat ada di GOR
Cengkareng,” bebernya.

Arifin memastikan
para tunawisma tersebut
mendapatkan tempat dan
kebutuhan makan yang laik.
Namun memang, ada sebagian tunawisma yang sudah
dijemput oleh keluarganya
karena memang memiliki
tempat tinggal.
“Ya memang hanya saja
ada beberapa yang ternyata
dia punya keluarga, dijemput
keluarganya disuruh pulang,
punya saudara jemput pulang,” jelasnya.
Arifin memastikan bahwa
ratusan orang yang diamankan tersebut bukan pekerja
yang dipecat atau di-PHK
oleh perusahaannya hingga tak mampu membayar
kostan. Berdasarkan hasil
pendataan di lapangan, mereka yang dijaring memang
para gelandangan yang tidak
punya pekerjaan.
“Nah jadi saya ingin luruskan, tidak pernah kita
dapatkan yang berkaitan dengan di-PHK, tetapi memang
mereka itu adalah orangorang yang tidak mempunyai
pekerjaan tetap sehingga dia
meng gelandang, menjadi
pemulung, ada juga pengemis,
termasuk juga tadi ada manusia gerobak,” ujarnya. Q osm

Seorang Perawat RSPI Sulianti Saroso
Meninggal Dunia Positif Covid-19
JAKARTA (IM) – Satu
lagi tenaga medis yang menangani pasien Copid-19 gugur.
Seorang perawat dari RSPI
Sulianti Saroso bernama Hery
Susilo dinyatakan meninggal
dunia seelah terinfeksi virus
yang berasal dari Wuhan,
Tiongkok.
Informasi ini disampaikan
Direktur Utama RSPI Sulianti
Saroso, Mohammad Syahril.
“Innalilahi wainnailaihi
rajiun, kami keluarga besar
Rumah Sakit Pusat Infeksi
Sulastri Saroso Jakarta, telah
kehilangan seorang perawat
terbaik kami bernama Hery
Susilo,” kata Syahril dalam
sebuah video yang dibagikannya kepada wartawan, Minggu
(3/5).
Hery dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu (2/5).
Hery sendiri baru bergabung
sebagai perawat di RSPI Sulianti Saroso di tahun 2020 ini.
Ia pun langsung diterjunkan
menangani pasien diisolasi di
rumah sakit khusus Covid-19
ini. “Perjuangan beliau sangat
hebat, beliau disiplin bekerja
baik, komitmen dan berintegritas tinggi di dalam berjuang

melawan Covid-19 ini,” ucap
Syahril.
Namun, per tanggal 10
April 2020 ini, Hery jatuh sakit
dan diisolasi di RSPI Sulianti
Saroso. Dan ternyata hasil
pemeriksaan menunjukkan
bahwa ia positif Covid-19.
Belum diketahui dari mana
Hery bisa terpapar penyakit
yang telah jadi pandemi ini.
Syahril mengatakan, jasa
Hery akan terus terkenang
sebagai salah satu pejuang
Covid-19.
“Kita semua siap untuk
melanjutkan perjuangan beliau
dalam rangka memerangi Covid-19 di Indonesia ini, semoga
amal beliau diterima di sisi Allah SWT,” ucap Syahril.
Dengan demikian, total
pasien positif Covid-19 mencapai 10.843 orang Sementara
itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh, yakni 1.665
orang. Namun demikian,
masih terdapat penambahan kasus pasien meninggal
setelah dinyatakan positif
Covid-19. Ada penambahan
sebanyak 31 pasien meninggal sehingga totalnya menjadi
831 orang. Q osm
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PERAJIN BEDUK TANAH
ABANG
Perajin menjemur kulit kambing untuk pembuatan beduk di
kawasan Tanah Abang, Jakarta,
Minggu (3/5). Berdasarkan keterangan para perajin bedug di
kawasan tersebut, pemesanan
beduk yang dijual dengan kisaran harga Rp75.000 sampai
Rp250.000 itu mengalami
penurunan 70 persen dari tahun
sebelumnya akibat dari pandemi
COVID-19.

Pemprov DKI Jakarta Berencana
Bebaskan Tarif Sewa Rumah Susun
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah GOR untuk menampung warga
telantar yang tidak mampu membayar
uang sewa rumah kontrakan selama
masa pandemi Covid-19.
JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
berencana membebaskan
uang retribusi atau tarif
rumah susun sederhana sewa
(rusunawa) di tengah wabah
Covid-19.
Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman DKI
Jakarta, Sarjoko mengatakan,
kebijakan itu diambil karena
banyaknya penghuni rusun
yang tidak mampu membayar
sewa akibat wabah yang disebabkan virus korona.
“Pemprov DKI menyiap-

kan relaksasi terkait keringanan pembayaran retribusi
sewa bagi warga rusun,” ujar
Sarjoko kepada wartawan,
Minggu (3/5).
“Sepertinya Pak Gubernur
akan memberikan pembebasan, tapi belum tahu pasti
untuk berapa lamanya,” ujar
Sarjoko.
Ia lebih lanjut mengatakan, Pemprov DKI saat
ini masih menyusun keputusan gubernur terkait keringanan tarif sewa rusun.
Kepgub itu akan mengatur
detail mengenai keringanan

yang akan diberikan.
“Kami masih menunggu
terbitnya kepgub yang akan
mengatur relaksasi berbagai
retribusi, termasuk di dalamnya retribusi rusunawa,” katanya.
Sarjoko tidak dapat merinci jumlah penghuni rusun
yang tidak mampu bayar sewa
tersebut.
“Banyak warga yang secara
lisan atau tertulis menyampaikan kondisi kesulitan. Mereka
rata-rata bersurat secara kolektif,” kata Sarjoko.
Sebelumnya sejumlah penghuni rusun meminta Pemprov DKI Jakarta membuat
kebijakan untuk meringankan
mereka yang tak mampu bayar
sewa.
“Mereka mengharapkan ag ar ada kering anan
penundaan atau bahkan pembebasan (sewa). Kami masih
menunggu terbitnya kepgub

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
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UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tensif dengan kementerian
terkait antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perhubungan serta pemerintah propinsi asal WNI yang
pulang dengan penerbangan
repatriasi,” kata Awaludin
dalam keterangan tertulisnya,
Minggu (3/5).
Angkasa Pura II juga
berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan
pemerintah provinsi asal
warga tersebut untuk menyediakan rapid test sebagai
prosedur keamanan
Awaluddin kemudian
mengatakan, seluruh penerbangan repatriasi dilayani di Terminal 3 Bandara
Soekarno-Hatta. “Saat ini,
ada 40 sampai 50 jumlah
pergerakan keberangkatan
dan kedatangan penerbangan
internasional setiap harinya.,”
ucapNYA.
Adapun pada, Sabtu (2/5)
kemarin dilakukan penerbangan repatriasi dengan jumlah
penumpang 262 WNI dari
Arab Saudi dengan maskapai
Saudia. Ke depannya masih
akan ada sejumlah penerbangan repatriasi WNI yang
tiba di Soekarno-Hatta dari
sejumlah negara. Q mei
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Aset lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan
penurunan nilai piutang
Piutang lain-lain
Uang muka
Biaya dibayar dimuka
Uang muka pajak
Jumlah aset lancar

1.251.657.803

3.260.323.427

26.987.705.085
30.309.905.025
11.740.725.519
803.551.175
2.283.355.281
73.376.899.888

10.460.767.951
14.975.071.126
1.612.541.053
1.414.126.112
1.255.254.855
32.978.084.524

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

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

858.881.525
45.967.447.032
95.981.667
2.222.038.118
2.287.917.113
2.267.987.050
237.828.485
53.938.080.990

PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Pemasaran
Umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha

JUMLAH ASET

148.855.269.669
LIABILITAS DAN EKUITAS

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
Pinjaman ke pihak berelasi
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 31 Desember 2019 dan 610.220.000
saham pada tanggal 31 Desember 2018.
Tambahan modal disetor
Selisih atas kombinasi bisnis entitas sepengendali
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Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja
Komponen ekuitas lainnya
Sub-total
Kepentingan non-pengendali
Jumlah ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

31 Desember 2019

86.916.165.514

31 Desember 2018

103.155.978.367
(61.881.897.426)
41.274.080.941

111.762.743.814
(72.989.985.111)
38.772.758.703

(3.509.250.837)
(32.290.741.148)
(35.799.991.985)

(3.073.286.414)
(30.072.094.214)
(33.145.380.628)

LABA (RUGI) USAHA

5.474.088.956

5.627.378.075

PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA
Pendapatan bunga - bersih
Beban keuangan dan administrasi bank
Laba (Rugi) selisih kurs
Pendapatan (beban) lainnya
Jumlah (Beban)/ Pendapatan Lain-lain
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

38.381.896
(2.664.560.461)
(90.775.081)
136.637.938
(2.580.315.708)
2.893.773.248

156.876.228
(935.107.808)
(353.485)
308.524.555
(470.060.510)
5.157.317.565

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini
Pajak tangguhan
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN

(190.981.250)
1.223.217.909
1.032.236.659
3.926.009.907

(649.507.214)
990.142.655
340.635.441
5.497.953.006

92.883.793
(23.220.948)
69.662.845
3.995.672.752

379.674.538
379.674.538
5.877.627.544

1.637.004.724
2.289.005.183

3.886.282.078
1.611.670.928

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

3.926.009.907

5.497.953.006

1.673.641.965
2.322.030.786

4.154.658.754
1.722.968.790

Jumlah
LABA NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

3.995.672.751

5.877.627.544

2,25

11,63

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI
LEBIH LANJUT KE LABA RUGI
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja
(Beban) / manfaat pajak tangguhan terkait
Sub-jumlah
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali

55.700 WNI yang Pulang Lewat
Bandara Soetta Selama Korona
JAKARTA (IM) - Sejak
2 Maret hingga 1 Mei 2020,
setidaknya 55.700 pekerja
migran Indonesia (PMI) dan
anak buah kapal (ABK) telah
pulang ke Indonesia lewat
Bandara Soekarno-Hatta.
Mereka dipulangkan lewat
program repatriasi warga
negara Indonesia ( WNI) atau
pemulangan warga negara
dari wilayah yang telah menutup akses keluar masuk
gerbang masuknya.
President Director PT
Angkasa Pura II (Persero)
M u h a m m a d Awa l u d d i n
mengatakan, penerbangan
repatriasi termasuk salah
satu penerbangan yang masih diperkenankan selama
penerapan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB).
Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan
No. 25 tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi
Selama Masa Mudik Idul Fitri
tahun 1441 Hijriah dalam
rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Awaludin mengatakan,
Bandara Soekarno-Hatta
tetap beroperasi selama 24
jam bagi penerbangan repatriasi tersebut.
“Kami berkoordinasi in-

menampung mereka.
“Untuk yang ‘terusir’ dari
kontrakan karena tidak mampu
bayar sewa sehingga menjadi
telantar di jalanan, Pemprov
DKI menyiapkan hunian sementara di GOR atau fasilitas
gedung lainnya milik pemda,”
ujar Sarjoko.
GOR tersebut juga difungsikan untuk penyandang
masalah kesejahteraan sosial
(PMKS).
Saat ini diketahui ada beberapa GOR yang sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta
di lima wilayah kota, yakni:
GOR Cengkareng, Jakarta
Barat , GOR Tanjung Priok,
Jakarta Utara -, GOR Karet
Tengsin, Jakarta Pusat , GOR
Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
GOR Ciracas, Jakarta Timur.
PMKS yang ditempatkan
di GOR Pasar Minggu bahkan
menjalani rapid test Covid-19.
Q osm

Kantor: E-Trade Building lt5
Jl. K. H. Wahid Hasyim No.55 RT. 001, RW. 004
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10350
Website: www.jasnita.co.id
Telp.: 021-2856 5288 Faks.: 021-391 6282
Email: corpsec@jasnita.co.id

PT Jasnita Telekomindo Tbk.
Dan Entitas Anak

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TINJAU PEMAKAMAN

GOR untuk Warga Telantar
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menyiapkan sejumlah
gelanggang olahraga remaja
( GOR) untuk warga telantar
yang tidak mampu membayar
uang sewa rumah kontrakan
selama masa pandemi Covid-19. Sarjoko mengatakan,
selain GOR, Pemprov DKI
Jakarta juga menyiapkan beberapa tempat lainnya untuk

LAPORAN KEUANGAN

FOTO HUMAS PEMKOT BEKASI.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Eﬀendi sedih melihat hamparan pemakaman yang semakin
bertambah jumlahnya saat pandemi Covid-19
di TPU Pedurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Karena itu, dia berpesan kepada warganya
untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah
guna memutus rantai penyebaran Covid-19,
Minggu (3/5).

yang akan mengatur relaksasi
berbagai retribusi, termasuk di
dalamnya retribusi rusunawa,”
ujar Sarjoko.
Sejumlah penghuni rusunawa yang dikelola Pemprov
DKI diketahui tidak mampu
membayar pajak akibat kesulitan ekonomi di tengah
pandemi Covid-19. Mereka
secara kolektif menyurati Dinas Perumahan untuk meminta
keringanan pembayaran tarif
sewa.

31 Desember 2018

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

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

7.638.288.292
21.170.520.925
6.225.217.770
108.946.356
125.372.211
1.311.770.225
2.920.482.821

207.828.000
5.003.932.300
53.164.615.865

207.828.000
2.217.161.525
41.925.588.125

554.208.000
5.374.581.580
5.928.789.580
59.093.405.445

762.036.000
1.750.300.028
4.647.574.475
7.159.910.503
49.085.498.628

81.362.670.000
23.682.061.996
16.767.622.153
  
1.013.960.203
(297.442.141)
88.227.857.767
1.534.006.457
89.761.864.224
148.855.269.669

61.022.000.000
(5.015.316.204)
17.870.145.766
 
965.110.547
(285.229.727)
38.618.691.214
(788.024.328)
37.830.666.886
86.916.165.514

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
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31 Desember 2019

31 Desember 2018

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

91.438.331.020
(63.520.835.680)
(14.556.299.473)
(36.857.144.919)
(2.555.871.708)

108.767.865.521
(75.513.576.953)
(16.258.093.889)
(20.606.596.062)
(3.118.378.890)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional

(26.051.820.760)

(6.728.780.273)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:
Pembayaran untuk uang muka pembelian aset
Pembelian aset tetap
Pembelian aset tak berwujud

(10.000.000.000)
(23.901.199.810)
-

(33.627.741.765)
(30.000.000)

Arus kas bersih yang diperoleh dari/(dipergunakan untuk) aktivitas investasi

(33.901.199.810)

(33.657.741.765)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:
Tambahan modal disetor dari pelepasan saham ke masyarakat
Pembayaran untuk pinjaman bank dan lembaga bukan bank
Pembayaran deviden tunai
Penerimaan dari /(pembayaran untuk) pihak-pihak berelasi

50.038.048.200
852.952.678
7.053.354.068

28.505.500.000
9.928.635.113
(2.000.000.000)
702.829.153

Arus kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas pendanaan

57.944.354.946

37.136.964.266

(Penurunan)/ kenaikan bersih kas dan setara kas

(2.008.665.624)

(3.249.557.772)

Kas dan setara kas pada awal tahun

3.260.323.427

6.509.881.199

Kas dan setara kas pada akhir tahun

1.251.657.803

3.260.323.427
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Integra Internasional di Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2020, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian yang menyebabkan Kantor Akuntan Publik S. Mannan Ardiansyah dan Rekan percaya bahwa laporan
keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Jasnita Telekomindo Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Keungan di Indonesia.
Jakarta, 4 Mei 2020
Direksi
PT Jasnita Telekomindo Tbk.

