
Mensukseskan
Pengembangan PLTS Atas

NERACA

Jakarta - Kebijakan pengembangan secara masif
pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap gedung
atau rumah (rooftop photovoltaic power station) dini-
lai sangat bagus untuk menurunkan ketergantungan
pada listrik berbahan bakar fosil.

Akan tetapi, Dosen ekonomi energi dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Dr Yayan
Satiyakti mengatakan berkaca pada pasar yang relatif
berhasil mengembangkan teknologi ini, yaitu Uni
Eropa, untuk menyukseskan inovasi yang baik ini di
Indonesia maka harus memenuhi beberapa catatan.

Pertama, terkait permintaan dari rooftop PV atau
PLTS atap, apakah kesediaan orang Indonesia meng-
gunakan teknologi ini sudah tinggi atau belum. Menurut
Yayan, teknologi ini biasanya digunakan oleh rumah
tangga atau konsumen yang memang memiliki literasi
yang baik untuk menggunakan teknologi tersebut
seperti literasi lingkungan akan green economy atau
green investment (ekonomi hijau dan investasi hijau).

Di sisi lain, ada juga masyarakat yang tidak willing-
ness to use (tidak ingin menggunakannya). “Maka jawa-
bannya yaitu economic incentives. Apakah benefit
menggunakan teknologi bagi rumah tangga akan lebih
banyak dibandingkan cost of investment and mainte-
nance (biaya investasi dan pemeliharaan) dari penggu-
naan teknologi ini,” ujar Yayan.

Doktor dari Czech University of Life Science Prague,
Republik Ceko itu mencontohkan, ada vendor yang siap
untuk instalasi, layanan purna jual untuk maintenance
yang dapat diakses seperti menggunakan mobile phone
pada saat ini.

“Semua dapat diakses dengan mudah dan nilai
ekonomi dari investasi ini mudah diakses dan dibeli
dengan murah atau investasi yang efisien,” kata Yayan.

Kedua, terkait investasi yang efisien untuk roofso-
lar PV tidak mudah. Yayan mencontohkan, di bebera-
pa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Spanyol atau
Italia, Levelised Cost of Electricity (LCOE) kurang lebih
20 sen euro/kWh, masih lebih tinggi jika dibandingkan
dengan LCOE di wilayah Eropa tengah dan timur seper-
ti Hungaria, Bulgaria, Romania, dan Estonia yang hanya
5-10 sen euro/kWh pada 2017.

Namun, harganya terus turun dalam jangka waktu
tiga tahun sebesar 50 persen menjadi 5-10 sen euro-
/kwH. “Artinya pengembangan R&D untuk teknologi
rooftop PV di Eropa sangat signifikan menurunkan
LCOE selama periode 2017-2019,” katanya. 

Menurut Yayan, jika melihat pada tarif dasar listrik
(TDL) Indonesia, harga akhir listrik PLN berada di
kisaran 6-8 sen euro/kWh, berdasarkan informasi dari
PT PLN untuk TDL April – Juni 2021.

“Kita dapat bayangkan ini harga konsumsi akhir, ji-
ka kita bandingkan dengan harga rooftop di EU harga
tersebut adalah ongkos produksinya, jadi mereka akan
jual di kisaran 9-10 sen euro/kWh. Keekonomian TDL
harga listrik saat ini tidak mendukung terhadap kee-
konomisan dari investasi teknologi rooftop PV,” ungkap
Yayan.

Berdasarkan hasil perhitungan di EU, lanjut Yayan,
WACC (Weight Cost of Capital) untuk investasi rooftop
berada di 7 persen sedangkan di Indonesia WACC atau
IRR keekonomian di atas 10 persen. 

“Di sini ada kesenjangan antara daya beli vs price,
investment vs economic price, harusnya investment =
price sehingga price = daya beli (purchasing power),”
kata Yayan.

Menurut kalkulasi Laboratorium Sistem Tenaga
Listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), jika tarif PLTS
atap tetap 100 persen atau Rp1.444,3 per KWh dan di-
ikuti penambahan kapasitas 1 GW tiap tahun, hingga
2030 maka akan ada kenaikan Biaya Pokok Produksi
(BPP) Rp11,3 per KWh atau Rp42,5 triliun selama sem-
bilan tahun.

Mukhtasor, pakar energi dan guru besar Institut
Teknologi 10 November Surabaya, menambahkan pe-
merintah atau negara harus siap menerima konsekuen-
si dari keputusan yang diambil terkait rencana
Kementerian ESDM merevisi Peraturan Menteri terkait
PLTS atap. Salah satu klausul yang kontroversial adalah
kewajiban PLN untuk membeli 100 persen listrik dari
PLTS atap dari sebelumnya 65 persen. bari

BEC merupakan salah
satu bentuk kejahatan siber
dengan cara melakukan
penipuan dengan meng-
gunakan surat elektronik
(email) palsu atau peretasan
email oleh pelaku keja-
hatan. Tujuannya adalah
mengalihkan tujuan trans-
fer dana ke rekening perusa-
haan yang sengaja didirikan
dengan nama menyerupai
perusahaan sebenarnya.

Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keua-
ngan (PPATK) mencatat da-
lam dua tahun terakhir ke-
jahatan ini telah memasuki
sistem keuangan Indonesia,
dan semakin diperparah se-
jak pandemi Covid-19. Para
pelaku memanfaatkan su-
asana kecemasan dan keti-
dakpastian yang ditimbul-
kan oleh krisis akibat pan-
demi Covid-19.

“Data menunjukkan
bahwa kejahatan ini sema-
kin meningkat di Indonesia.
Apabila tidak dilakukan
langkah-langkah pencega-

han dan penindakan yang
sistemik dan konsisten, ber-
potensi akan menggerus in-
tegritas sistem perbankan
dan keuangan di Indonesia
di mata pelaku bisnis dan
lembaga keuangan interna-
sional. Pada gilirannya, hal
ini dapat merusak persepsi
dan reputasi baik negara,"
kata Kepala PPATK, Dian
Ediana Rae di Jakarta, Rabu
(18/8).

Kepala PPATK mengin-
gatkan bahwa perlunya ke-
hati-hatian semua pihak
yang terkait dengan aktivitas
bisnis, mengenai perilaku
para pelaku kejahatan siber
yang memanfaatkan kemu-
dahan yang diberikan pe-
merintah kepada pelaku us-
aha untuk mendirikan usa-
ha dengan mengajukan per-
izinan berusaha secara elek-
tronik. Para pelaku bisnis ju-
ga diminta meningkatkan
kewaspadaan, baik pada
saat melakukan pembaya-
ran ke luar negeri maupun
pada saat menerima pem-
bayaran. “Apabila terjadi
situasi yang tidak biasa, baik

terkait rekening maupun
jangka waktu pembayaran,
agar sesegera mungkin me-
lakukan klarifikasi dengan
rekan bisnisnya,” imbaunya.

Kepala PPATK mereko-
mendasikan kepada per-
bankan untuk meningkat-
kan penerapan prinsip me-
ngenal nasabah (Know Your
Customer) dengan lebih
baik di semua kantornya.
Bank diharapkan tidak m-
enerapkan kebijakan pem-
bukaan rekening baru seba-
gai ukuran kinerja dan tidak
mengandalkan jasa pihak
ketiga untuk menjaring
nasabah baru.

Bank juga diminta un-
tuk menerapkan prinsip ke-
hati-hatian dalam mene-
tapkan target penghimpu-
nan dana pihak ketiga, ter-
masuk dalam memperla-
kukan penerimaan dana
dari luar negeri. Bank harus
melakukan due diligence
dan enhance due diligence
untuk memahami profil
nasabah dengan baik, se-
belum melakukan pem-
bukuan ke rekening tujuan
dari dana yang masuk dari
luar negeri.

“Hal ini diperlukan me-
ngingat transaksi keuangan
yang terkait dengan BEC pa-
da umumnya mengguna-
kan layanan atau produk
keuangan yang dimiliki oleh
bank, di antaranya berupa
transaksi transfer dana, pe-

narikan dana secara tunai,
dan penukaran valuta as-
ing,” ujar Kepala PPATK.
Terkait dengan keluhan pi-
hak perbankan tentang ak-
ses terhadap Sistem Infor-
masi Administrasi Kepen-
dudukan dan Sistem In-
formasi Badan hukum yang
masih terbatas.

Daftar Hitam
Kepala PPATK menyata-

kan akan mengoordinasi-
kannya dengan lembaga
terkait yang meliputi
Otoritas Jasa Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri,
dan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
Untuk menjaga integritas
sistem keuangan Indonesia,
mencegah semakin
maraknya tindak pidana
penipuan dengan modus
BEC, sekaligus menghin-
dari kerugian para pelaku
usaha dan masyarakat,
dalam waktu dekat PPATK
akan menyampaikan Daftar
Hitam TPPU-TPPT (AML-
CFT Black List).

Daftar Hitam TPPU-
TPPT antara lain berisikan
para pelaku kejahatan siber,
baik individu maupun
badan hukum agar tidak da-
pat membuka rekening di
seluruh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK) di seluruh
Indonesia, termasuk untuk
nasabah pengguna sistem
pembayaran lainnya. bari

Jakarta – Tindak pidana pencucian uang (TP-
PU) melalui penipuan dengan skema
Business Email Compromise (BEC) telah
menjadi persoalan global dalam kurun waktu
lima tahun terakhir dan merugikan ribuan
pelaku bisnis dalam jumlah puluhan miliar
dolar AS setiap tahunnya.

PPATK Ingatkan Meningkatnya
Kejahatan Siber Skema BEC

BPS : Upah Buruh Tani
Nasional Naik 0,06%
NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir up-
ah nominal buruh tani nasional pada Juli 2021 naik sebe-
sar 0,06 persen dibanding upah buruh tani Juni 2021,
yaitu menjadi Rp56.829 dari Rp56.794 per hari.
"Sementara itu, upah riil buruh tani mengalami penu-
runan sebesar 0,08 persen jika dibanding Juni 2021, yaitu
menjadi Rp52.653 dari Rp52.694," kata Kepala BPS Mar-
go Yuwono saat konferensi pers secara daring di Jakarta,
Rabu (18/8).

Margo memaparkan rata-rata nominal upah buruh
bangunan (tukang bukan mandor) Juli 2021 dibanding
Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen,
yaitu menjadi Rp91.171 dari Rp91.126. Sedangkan up-
ah riil buruh bangunan Juli 2021 dibanding Juni 2021
turun sebesar 0,03 persen, yaitu menjadi Rp85.570 dari
.Kemudian, rata-rata nominal upah buruh potong ram-
but wanita Juli 2021 dibanding Juni 2021 mengalami ke-
naikan sebesar 0,01 persen, yaitu menjadi Rp29.132 dari
Rp29.129. Sedangkan  upah riil buruh potong rambut
Juli 2021 dibanding Juni 2021 turun sebesar 0,07 persen,
yaitu dari Rp27.362,00 menjadi Rp27.343,00.

Sementara itu rata-rata nominal upah asisten
rumah tangga Juli 2021 dibanding Juni 2021 mengala-
mi kenaikan sebesar 0,06 persen, yaitu menjadi Rp-
424.631 dari Rp424.376. Sedangkan upah riil asisten
rumah tangga Juli 2021 dibanding Juni 2021 turun sebe-
sar 0,02 persen, yaitu menjadi Rp398.547 dari
Rp398.627.

Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata up-
ah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa peker-
jaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah riil bu-
ruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendap-
atan/upah yang diterima buruh/pekerja. bari

PON XX Papua Utamakan
Protokol Kesehatan yang Ketat

NERACA

Jakarta – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Na-
sional (PON) XX Papua akan mengutamakan aturan-
aturan yang termaktub dalam kebijakan protokol kese-
hatan (prokes) yang ketat selama berlangsungnya kom-
petisi tersebut. Sehingga, wabah global COVID-19 tidak
dapat menyebar di sana ketika ajang olahraga ini sedang
digelar dalam beberapa waktu ke depan.

Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah)
Pekan Olahraga Nasional XX Papua Mayjen TNI (Purn)
Suwarno mengatakan, setiap kontingen yang menjadi
bagian dari ajang ini harus melakukan skrining atau tes
COVID-19 semenjak berada di wilayah asal. Setelah di-
pastikan terbebas dari ancaman virus berbahaya baru
dapat menuju ke tempat berlangsungnya PON. Se-
tibanya di lokasi penyelenggaraan PON XX Papua, kon-
tingen olahraga melakukan skrining kembali. 

Sambil melakukan karantina di fasilitas yang telah
disediakan oleh panitia dalam ajang kompetisi nasion-
al tersebut. Hal itu dilakukan demi, memastikan setiap
anggota kontingen olahraga itu terbebas dari virus
COVID-19.

“Sebelum berangkat ke tempat kompetisi PON XX
Papua, sudah dilakukan pengecekan COVID-19," ujar
Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah)
Pekan Olahraga Nasional XX Papua Mayjen TNI (Purn)
Suwarno dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9
(FMB9) yang bertajuk "Siap Berlaga di PON XX Papua"
pada Jumat (13/8).

Selanjutnya, ketika para kontingen olahraga dari
berbagai provinsi tiba di wisma yang telah disediakan
oleh panita PON XX Papua, anggota kontingen wajib
melakukan isolasi. Setiap anggota kontingen tidak
boleh saling berinteraksi dengan sesama kontingen
yang lainnya. Hal tersebut harus dilakukan selama pe-
nyelenggaraan PON XX selesai diadakan.

"Masuk ke wisma mereka tidak boleh terlalu banyak
kontak sesamanya maupun dengan orang di luar," tu-
turnya. Guna mencegah anggota kontingen masing-
masing peserta PON XX terinfeksi dari wabah global
tersebut, pemerintah daerah (Pemda) terkait juga akan

melakukan vaksinasi massal
untuk masyarakat yang ting-
gal di sekitar tempat bertand-
ing (venue) ajang olahraga di
atas.

Diupayakan, seluruh
masyarakat yang tinggal
berdekatan dengan venue
dapat melakukan vaksinasi
dalam waktu dekat ini. bari

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Graha Krama Yudha 2nd Floor
Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan 12760

LIABILITAS     
LIABILITAS JANGKA PENDEK     
Utang usaha 86.722.264.848   54.969.776.531 
Utang pengangkutan gas  781.321.788   1.161.015.697 
Utang penyerahan gas  5.955.798.293   7.134.272.468 
Utang pajak  1.643.235.633   2.393.434.073 
Beban akrual  258.436.526   266.733.594 
Pinjaman bank jangka pendek 14.551.167.058   14.636.605.211 
Utang jangka panjang jatuh tempo     
 satu tahun 1.596.458.332   2.666.666.664 
Liabilitas jangka pendek lainnya  4.539.088.000   4.539.088.000 
TOTAL LIABILITAS     
 JANGKA PENDEK 116.047.770.478   87.767.592.237 

LIABILITAS JANGKA PANJANG     
Utang bank dan lembaga     
 keuangan lainnya 4.675.566.338   3.333.333.338 
Utang pihak berelasi     
 non-usaha 2.892.000.000   2.892.000.000 
Liabilitas pajak tangguhan -  -  
Liabilitas imbalan kerja 3.863.164.769   4.046.140.169 
TOTAL LIABILITAS     
 JANGKA PANJANG 11.430.731.107   10.271.473.507 
TOTAL LIABILITAS 127.478.501.585   98.039.065.744 
      
EKUITAS     
Modal saham     
 Modal dasar - 19.040.000 lembar     
 saham seri A, 30.000.000 lembar     
 saham seri B dan 2.666.666.668     
 lembar saham seri C; ditempatkan     
 dan disetor penuh 5.600.000 lembar     
 saham seri A, 25.000.000 lembar     
 saham seri B dan 666.666.668     
 lembar saham seri C. dengan nilai     
 nominal per saham seri A Rp14.750,     
 saham seri B Rp472, dan saham     
 seri C Rp177 212.400.000.236  212.400.000.236 
Agio Saham 687.261.824  687.261.824 
Saldo laba (130.468.738.818 ) (130.873.962.430 )
Pendapatan komprehensif lainnya 4.420.322.076  4.420.322.076 
Ekuitas yang dapat diatribusikan     
 kepada pemilik entitas induk 87.038.845.319   86.633.621.707 
Kepentingan non pengendali 754.093.414   731.432.355 
TOTAL EKUITAS  87.792.938.733   87.365.054.062 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  215.271.440.316   185.404.119.807

OPERASI YANG DILANJUTKAN    
Pendapatan 93.481.286.740  97.772.630.328  
Beban pokok penjualan (67.008.514.467 ) (72.865.814.054 )

LABA BRUTO 26.472.772.273  24.906.816.274  
Beban usaha     
 Beban Penjualan  (1.261.327.844 ) (881.155.349 ) 
 Beban Distribusi & Transportasi (10.922.546.211 ) (9.430.402.565 ) 
 Beban Umum dan Administrasi (12.878.765.238 ) (12.087.372.979 )
   (25.062.639.293 ) (22.398.930.893 )
LABA USAHA 1.410.132.980  2.507.885.381  
Pendapatan (beban) lainnya 1.230.281.235  (37.891.962 ) 
Biaya keuangan (1.210.957.317 ) (1.219.213.728 )

LABA (RUGI) DARI OPERASI      
 YANG DILANJUTKAN     
 SEBELUM PAJAK 1.429.456.898  1.250.779.691 

MANFAAT (BEBAN)     
 PAJAK PENGHASILAN     
 Kini 2.130.717.632   2.507.808.244  
 Tangguhan  (1.129.145.405 ) (1.446.621.313 )

LABA PERIODE BERJALAN 427.884.671  189.592.759 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 LAIN     
Pos-pos yang tidak akan     
      
 Pengukuran kembali      
  kewajiban imbalan kerja  -    - 
Pos-pos yang nantinya dapat     

  -   - 

TOTAL LABA KOMPREHENSIF     
 PERIODE BERJALAN 427.884.671  189.592.759 

LABA PERIODE BERJALAN     
 YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN     

     
 Pemili k entitas induk 405.223.612  165.788.231    
 Kepentingan non pengendali 22.661.059  23.804.529 
TOTAL 427.884.671  189.592.759 

TOTAL LABA KOMPREHENSIF     
 PERIODE BERJALAN YANG     
 DAPAT DIATRIBUSIKAN     

     
 Pemilik entitas induk 405.223.612  165.788.231    
 Kepentingan non pengendali 22.661.059  23.804.529 
TOTAL 427.884.671  189.592.759 

LABA BERSIH PER SAHAM 0,53   0,22

ARUS KAS DARI AKTIVITAS      
 OPERASI     
 Penerimaan dari pelanggan 59.149.321.910  79.047.370.714 
 Pembayaran kas kepada      
  pemasok (37.928.135.150 ) (53.541.113.024 )
 Pembayaran untuk beban     
  usaha (10.644.684.945 ) (15.592.484.840 )
 Pembayaran kepada karyawan (6.873.114.206 ) (7.019.998.223 )
 Penerimaan bunga 23.655.994  29.345.225 
 Pembayaran pajak (2.913.495.195 ) (3.738.803.734 )
 Pembayaran bunga (1.210.957.317 ) (1.219.213.728 )
 Penempatan pada kas yang     
  dibatasi penggunaannya 2.574.557.440   557.368.588 
 Penerimaan (pembayaran)     
  lainnya 879.093.560   - 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan     
 untuk) Aktivitas Operasi  3.056.242.091  (1.477.529.022 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS      
 INVESTASI     
 Pembelian aset tetap (2.784.750.621 ) (2.013.642.996 )

Kas neto digunakan      
 untuk aktivitas investasi (2.784.750.621 ) (2.013.642.996 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS      
 PENDANAAN     
 Penerimaan dari utang bank      
  jangka panjang  (1.629.514.783 ) 5.116.159.610 
 Pembayaran utang sewa     
  pembiayaan  1.605.358.000  (107.595.700 )

Kas neto diperoleh dari (digunakan      
 untuk) aktivitas pendanaan (24.156.783 ) 5.008.563.910 

(Penurunan) Kenaikan bersih     
 Kas dan setara kas 247.334.686  1.517.391.892 

Kas dan setara kas pada      
 awal periode 7.467.392.035  5.026.343.909 

Kas dan setara kas pada      
 akhir periode 7.714.726.720  6.543.735.806

ASET LANCAR     

Kas dan setara kas  7.714.726.720   7.467.392.035 

Kas yang dibatasi 

 penggunaannya  -   2.574.557.440 

Piutang usaha, bersih     

 Pihak ketiga  16.258.802.896   16.813.123.230 

Piutang lain-lain, bersih     

 Pihak ketiga  6.229.063.226   6.605.214.058 

Persediaan 101.658.675.429   68.887.740.968 

Pajak dibayar di muka  2.754.307.459   2.697.886.791 

Uang muka dan     

 Biaya dibayar dimuka  6.134.449.871   6.826.933.455 

TOTAL ASET LANCAR 140.750.025.602   111.872.847.975 

      

   

      

   

ASET TIDAK LANCAR     

Investasi pada entitas 

 asosiasi  1.001.500.000   1.001.500.000 

Aset tetap - setelah dikurangi   58.036.965.941   58.175.968.463 

 akumulasi penyusutan      

 sebesar Rp86.497.305.182     

 dan Rp83.573.552.039     

Aset pajak tangguhan 15.482.948.773   14.353.803.368 

TOTAL ASET TIDAK LANCAR  74.521.414.714   73.531.271.831 

TOTAL ASET  215.271.440.316   185.404.119.807 

30 Juni 2021 30 Juni 2021 30 Juni 2020 30 Juni 202030 Juni 2021 30 Juni 202131 Desember 2020 31 Desember 2020ASET LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
PER 30 JUNI 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per 30 Juni 2021 tidak diaudit.

Jakarta, 19 Agustus 2021 

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk
DIREKSI

Saldo pada 01 Januari 2020 212.400.000.236   687.261.824   -   (131.762.809.362 )  5.576.779.351   (966.536.961 )  85.934.695.088   697.306.359   86.632.001.447 
Perubahan ekuitas pada                 
 periode (1-1-2020 s.d 30-06-2020)                 
Penyesuaian keuntungan                 
 (kerugian) aktuarial  -   -   -   -   -   -   -   -  - 
Laba periode berjalan  -   -   -   165.788.231    -   -   165.788.231   23.804.529   189.592.759 
Saldo pada 30 Juni 2020 212.400.000.236  687.261.824   -   (131.597.021.131 )   5.576.779.351   (966.536.961 )  86.100.483.319   721.110.888   86.821.594.207

Saldo pada 01 Januari 2021 212.400.000.236   687.261.824  -   (130.873.962.430 )  5.576.779.351   (1.156.457.275 )  86.633.621.706   731.432.355   87.365.054.062
Perubahan ekuitas pada                 
 periode (1-1-2021 s.d 30-06-2021)                 
Penyesuaian keuntungan                 
 (kerugian) aktuarial  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Laba periode berjalan -   -   -   405.223.612   -   -   405.223.612   22.661.059   427.884.671 
Saldo pada 30 Juni 2021  212.400.000.236   687.261.824   -   (130.468.738.818 )  5.576.779.351   (1.156.457.275 )  87.038.845.318   754.093.414   87.792.938.732

Distribusikan kepada pemilik entitas induk

Saldo Laba Pendapatan Komprehensif Lainnya

Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh

Kepentingan
non pengendali

Yang Sudah 
Ditentukan 

Penggunaannya

Belum
 Ditentukan 

Penggunaannya

Pengukuran 
kembali kewajiban 

imbalan kerja

 Selisih 
 penilaian kembali 

 aset tetap/Agio saham Jumlah Jumlah Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


