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Strategi itu di antaranya 
adalah menghidupkan layan -
an penerbangan khusus dari 
Bandara Kertajati, Kabupaten 
Majalengka, yakni penerbang -
an umrah dan kargo.

“Sejauh ini kami sudah kum -
pulkan agen travel  umrah 
dan melobi Garuda Indonesia 
untuk char ter �ight  umrah 
September,  sekaligus juga 
kargo,” kata Direktur Utama 
PT BIJB Salahudin Ra� di 
Bandung, Jawa Barat (Jabar), 
Rabu (29/7).

Ra� menuturkan, regulasi 
dari Kementerian Perhubung -
an telah memudahkan pihak -
nya kembali membuka layanan 
penerbangan. Oleh karena 
itu, kata dia, pihaknya sudah 
memulai pembicaraan dan se -
jumlah langkah untuk kembali 
menghidupkan layanan pener -
bangan khusus dari Bandara 
Kertajati, seperti umrah dan 
kargo.

Ia menuturkan penerbangan 
khusus ini dilakukan dengan 
menyewa pesawat untuk me -
nerbangkan jamaah umrah 
dari Jawa Barat yang selama 
ini keberangkatannya tertahan 
selama Pemerintah Arab Saudi 
melakukan penanganan pande -
mi Covid-19.

“Jadi nanti BIJB yang charter 
pesawatnya,” kata Ra�.

Untuk pengiriman kargo, 
kata dia, peluang bisnis dengan 
menyewakan pesawat sangat 
terbuka mengingat saat ini 
90% layanan kargo di Indonesia 
menggunakan pesawat komer -
sil setiap hari.

“Insya Allah , pada September 
nanti kami sudah bisa mulai 
layanan ini karena selama pan -
demi transportasi udara untuk 
pengiriman barang masih ada,” 
ujarnya.

Menurut dia, hingga saat ini 
pihaknya juga terus melakukan 
pembicaraan dengan para ke -
pala daerah khususnya Bupati 
Majalengka untuk terus me -
masarkan objek-objek wisata 
di wilayah tersebut.

“Sesuai arahan Pak Guber -
nur kami maksimalkan turis 
domestik untuk membangkit -
kan pariwisata Jawa Barat,” 
tutur Ra�.

Sebelumnya, Bandara Ker -
tajati sempat menikmati kue 
ekonomi dari layanan kargo 
pada 2019 dengan kapasitas 
sebesar 400 ton. Layanan ini 
masih berjalan pada Januari 

lalu, kemudian turun drastis 
sejak Maret akibat adanya 
pandemi Covid-19.

“Saat ini, pendapatan kami 
hanya dari  parkir  pesawat 
pindahan dari Bandara Soekar -
no-Hatta,” katanya.

Ra� menambahkan rencana 
membuka layanan khusus pada 
September sesuai dengan hasil 
sur vei yang dilakukan pihak -
nya pada konsumen

“Sebanyak 62% menyatakan 
akan terbang kembali dengan 
melihat penerapan protokol 
kesehatan di bandara, kami 
lihat September akan ada per -
gerakan,” kata dia.

Kepercayaan Penumpang
Pada bagian lain, PT Ang -

kasa Pura/AP I (Persero) me -
nyatakan volume pergerakan 
pesawat melalui bandara ke -
lolaannya pada Juli 
2020 rata-rata sudah 
mencapai 35% dari 
kondis i  sebelum 
pandemi Covid-19. 
Namun demikian, 
lalu lintas penum -
pang tercatat baru 
sekitar 17% yang 
mengindikasikan 
masih  minimnya 
tingkat kepercaya -
an penumpang. 

“ J u l i  i n i  s i t ua -
si  membaik,  tapi 
kami melihat bah -
wa per tumbuhan 
penerbangan lebih 
tinggi dari penum -
pang, karena volu -
me penumpangnya 
bar u 17%. Di sini 
ada persoalan level 
of con�dence dari 
penumpang,” kata 
Direktur Utama AP 
I Faik Fahmi dalam 
diskusi online, Rabu 
(22/7).

Lebih jauh, kata 
Faik, pihaknya ber -
usaha semaksimal 
mungkin untuk me -
ngembalikan keper -
cayaan masyarakat 
terhadap terhadap 
jasa layanan trans -
portasi udara.

Sementara itu, PT 
Angkasa Pura/AP 
II (Persero) mem -
perkenalkan proto -
kol keamanan dan 
kesehatan bandara 
berstandar global di 

tengah pandemi Covid-19 saat 
ini. Protokol tersebut diharap -
kan dapat memberikan rasa 
aman dan nyaman bagi seluruh 
masyarakat dalam bepergian 
dengan pesawat di periode 
adaptasi kebiasaan baru. 

Protokol Safe Travel Cam -
paign tersebut dijalankan di 
19 bandara AP II dan merujuk 
pada standar global salah sa -
tunya adalah protokol World 
T ravel & Tourism Council 
(WTTC)  yang mer upakan 
lembaga global menaungi du -
nia usaha di sektor pariwisata 
( travel & tourism ). Dalam me -
rilis protokol tersebut, WTTC 
juga memasukkan prosedur 
yang sudah dibuat oleh Airport 
Council International (ACI).

“Protokol dijalankan dengan 
seluruh stakeholder di 19 ban-
dara yang dikelola perseroan. 
Safe Travel Campaign  ini kami 
harapkan dapat menjaga dan 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat sehingga sektor 
penerbangan nasional dapat 
kembali menjadi salah satu 
penggerak utama perekono -
mian dan pariwisata di perio -
de adaptasi kebiasaan baru,” 
kata Direktur Utama AP II 
Muhammad Awaluddin dalam 
pernyatan resminya awal pekan 
ini. (esa/ant)  

SURABAYA - Progres pembangunan Jalan Tol 
Krian-Legundi-Bunder (KLB) yang menghubungkan 
Kabupaten Sidoarjo dan Gresik saat ini mencapai 99% 
sehingga diperkirakan sudah beroperasi pada akhir 
Oktober 2020.

“Perkiraan kami akhir Oktober 2020 sudah bero -
perasi,” ujar Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Bina 
Marga Jatim Gatot Sulistyo di Surabaya, Rabu (29/7).

Proses pembangunan sampai saat ini hanya menyi -
sakan pengerasan badan jalan yang melintas di atas 
Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) sepanjang 200 meter. 
Setelah itu, kata dia, tahap berikutnya dimintakan izin 
kepada Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus me -
nunggu serti�kat layak operasi (SLO).

“Tol ini sementara sampai Bunder Gresik, tapi ke 
depan hingga Manyar Gresik yang sekarang masih 
proses,” ucapnya.

Sementara itu, pihaknya saat ini juga fokus pada pem -
bangunan Tol Probolinggo-Lumajang yang sekarang 
masih dalam tahap pembangunan 12 kilometer dari 
exit Probolinggo Timur sampai Gending.

Menur ut dia, Tol Probolinggo-Lumajang yang 
panjangnya 28 kilometer sangat penting untuk segera 
dibangun karena arteri sekarang telah melebihi kapa -
sitas volume kendaraan.

“Harapan kami segera terealisasi dan tol tersebut 
bisa sangat membantu kelancaran arus transportasi,” 
katanya.

Selain Tol Probolinggo-Lumajang, dalam waktu 
dekat pembangunan yang dimulai prosesnya adalah 
Tol Kertosono-Kediri.

“Tol Kertosono-Kediri dengan panjang diperkirakan 
mencapai 20,3 kilometer, akan menjadi penunjang 
Bandara Kediri yang telah masuk ke dalam proyek 
strategis nasional,” katanya.

Sedangkan, berdasarkan catatan Dinas PU Bina 
Marga Jatim, pembangunan jalan tol di provinsi terse -
but sejak 2017 hingga 2020, telah terbangun jalan Tol 
Mantingan-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto, Porong
-Gempol (relokasi), Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Pro -
bolinggo, Gempol-Pandaan, dan Pandaan-Malang.

Saat ini, sudah ada beberapa ruas jalan tol yang 
akan mulai prosesnya tahun ini, yakni Tol Kertoso -
no-Kediri (20,3 kilometer), Probolinggo-Lumajang (28 
kilometer), Gresik Bunder-Java Integrated Industrial 
and Port Estate (JIIPE)-Manyar (9 kilometer) serta 
Tuban-Gresik. (tm/ant)

Oleh Tri Murti   

 BANDUNG - PT Bandarudara Internasional 
Jawa Barat (BIJB) mempersiapkan sejumlah 
strategi bisnis jangka pendek sebagai bagian 
dari upaya pemulihan ekonomi di masa pan -
demi Covid-19.
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RUPST Kimia Farma
Direktur utama PT Kimia Farma Verdi Budidarmo bersama jajaran direksi lainnya usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu 
(29/7/2020). Dalam RUPST tersebut Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Persero-
an, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan 
Kegiatan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus memberikan pelunasan dan pembe-
basan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan. 
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LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
30 Juni 2020

30 Juni 2020KETERANGAN KETERANGAN31 Desember 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 Juni 2020 30 Juni 2019KETERANGAN

Catatan:
Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perseroan”) 
tanggal 30 Juni 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit), yang 
disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana 
tercantum dalam laporannya tanggal 29 Juli 2020. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan 
perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

Catatan* : Berdasarkan hasil keputusan RUPS pada tanggal 31 Maret 2020 dan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan 

Jakarta, 30 Juli 2020
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Direksi

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
30 Juni 2020

Nama Pemegang Saham Lembar Saham Nilai Penuh Rupiah

PT Bank Danamon Indonesia Tbk 920.700.000 92.070.000.000
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan
 di bawah 5%) 79.300.000 7.930.000.000

Jumlah 1.000.000.000 100.000.000.000

30 Juni 2020 30 Juni 2019

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Yasushi Itagaki
Komisaris merangkap Komisaris Independen Djoko Sudyatmiko
Komisaris merangkap Komisaris Independen Krisna Wijaya
Komisaris Eng Heng Nee Philip
Komisaris Muliadi Rahardja
Komisaris Congsin Congcar*

DIREKSI   
Direktur Utama 
Direktur  Ho Lioeng Min
Direktur  I Dewa Made Susila
Direktur merangkap Direktur Independen Swandajani Gunadi
Direktur  Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur  Harry Latif*
Direktur  Jin Yoshida*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI     
Penerimaan kas dari:     
 Transaksi pembiayaan 19.400.145  21.909.060
 Pembiayaan bersama 5.318.632  7.742.353
 Bunga bank dan deposito berjangka 16.634  17.150
Pengeluaran kas untuk:     
 Transaksi pembiayaan  (10.298.138 )  (18.396.047 )
 Pokok pembiayaan bersama  (5.899.502 )  (6.502.054 )
 Bunga pembiayaan bersama (1.220.457 )  (1.329.758 )
 Gaji dan tunjangan  (1.110.604 )  (1.120.991 )
 Pajak penghasilan dan lainnya  (706.102 )  (364.409 )
 Beban umum dan administrasi  (619.274 )  (513.875 )
 Premi asuransi (589.888 )  (967.104 )
 Beban bunga dan provisi bank (518.159 )  (515.612 )
 Beban bunga utang obligasi (419.404 )  (401.630 )
 Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi  (27.653 )  (23.187 )
 Bagi hasil sukuk mudharabah  (21.573 )  (26.941 )
 Beban bunga liabilitas sewa  (8.236 )  - 
Penerimaan/(pengeluaran) kas dari lain-lain - neto  712.555    (78.126 )

Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi 4.008.976   (571.171 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI     
Hasil penjualan aset tetap  168    2.372 
Pembelian aset tak berwujud  (80.660 )  (29.184 )
Pembelian aset tetap  (37.022 )  (25.82 )

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi  (117.514 )  (52.632 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN     
Penerimaan pinjaman bank 8.692.300    8.678.100 
Pembayaran pinjaman bank   (8.277.217 )  (7.582.891 )
Pembayaran pokok utang obligasi  (2.515.000 )  (1.616.500 )
Pembayaran dividen kas  (1.054.500 )  (908.000 )
Pembayaran pokok sukuk mudharabah  (304.000 )  (399.000 )
Pembayaran pokok liabilitas sewa  (7.043 )  - 
Penerimaan dari penerbitan obligasi  -    2.618.000 
Penerimaan dari penerbitan sukuk mudharabah  -    310.000 

Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan  (3.465.460 )  1.099.709 

KENAIKAN NETO KAS DAN KAS DI BANK  426.002    475.906 

KAS DAN KAS DI BANK. AWAL PERIODE  3.122.492    1.689.324 

KAS DAN KAS DI BANK. AKHIR PERIODE  3.548.494   2.165.230

PENDAPATAN     
Pembiayaan konsumen 4.160.533    4.054.309 
Marjin murabahah 336.388    470.653 
Sewa pembiayaan 18.324    16.390 
Lain-lain 719.088    865.007 
TOTAL PENDAPATAN 5.234.333   5.406.359 

BEBAN     
Gaji dan tunjangan (1.065.578 )  (1.080.831 )
Beban bunga dan keuangan (936.718 )  (955.492 )
Penyisihan kerugian penurunan nilai     
 Pembiayaan konsumen  (956.121 )  (824.095 )
 Pembiayaan murabahah  (87.332 )  (78.926 )
 Sewa pembiayaan  (13.421 )  (5.062 )
Umum dan administrasi (757.359 )  (707.161 )
Pemasaran (256.496 )  (418.025 )
Bagi hasil sukuk mudharabah (18.171 )  (30.369 )
Kerugian restrukturisasi piutang pembiayaan (298.252 )  - 
Lain-lain (17.558 )  (3.312 )
TOTAL BEBAN (4.407.006 )  (4.103.273 )
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 827.327    1.303.086 
Beban Pajak Penghasilan (230.278 )  (354.147 )
LABA PERIODE BERJALAN 597.049    948.939 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN     

     
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca-kerja  -    (59.634 )
(Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif
  (3.078 )  14.908 

     
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif -
 lindung nilai arus kas 35.136    (54.423 )
(Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait dengan penghasilan
  (13.867 )  13.606 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK 18.191    (85.543 )
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 615.240    863.396 
LABA PER SAHAM - DASAR  (dinyatakan dalam nilai
 Rupiah penuh) 597    949 

ASET     
Kas dan kas di bank     
    Kas  63.932    170.881 
    Kas di bank     
        Pihak ketiga 941.604    1.146.708 
        Pihak berelasi 2.542.958    1.804.903 
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi
 cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.648.838 dan
 Rp 1.374.968  pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019     
     Pihak ketiga 23.410.241    26.799.715 
     Pihak berelasi 2.738    2.479 
Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi
 cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp180.182 dan
 Rp189.168 pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019     
     Pihak ketiga 2.657.743    2.822.205 
     Pihak berelasi 316    - 
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi
 cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp19.030 dan
 Rp10.074 pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019     
     Pihak ketiga 273.595    290.520 
     Pihak berelasi  -    33 
Beban dibayar dimuka     
     Pihak ketiga 206.345    275.353 
     Pihak berelasi  -    34.575 
Piutang lain-lain - neto     
     Pihak ketiga 132.624    121.222 
     Pihak berelasi 16.777   345.788 
Aset derivatif 23.344    - 
Pajak dibayar dimuka 340.710    340.710 
Investasi dalam saham. pihak berelasi 650   650 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar      
     Rp594.037 dan Rp563.908 pada tanggal 30 Juni 2020 dan
 31 Desember 2019 266.650    266.149 
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar      
     Rp177.238 pada tanggal 30 Juni 2020  349.833    - 
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar      
     Rp262.231 dan Rp236.688 pada tanggal 30 Juni 2020 dan
 31 Desember 2019 210.757    160.496 
Aset pajak tangguhan 473.937    475.226 
Aset lain-lain 45.471    59.240 
TOTAL ASET 31.960.225    35.116.853 

LIABILITAS     
Pinjaman yang diterima     
     Pihak ketiga 11.804.503    10.350.058 
     Pihak berelasi 562.500    1.500.000 
Beban yang masih harus dibayar     
     Pihak ketiga 987.060    973.379 
     Pihak berelasi 7.219    38.616 
Utang obligasi - neto     
     Pihak ketiga 7.389.918    9.825.860 
     Pihak berelasi 499.050    572.800 
Utang lain-lain     
     Pihak ketiga 434.236    296.180 
     Pihak berelasi 805.423    911.339 
Liabilitas sewa 211.707    - 
Utang pajak 26.056    364.455 
Liabilitas derivatif 396.907    510.219 
Liabilitas imbalan kerja 981.807    1.058.152 
Sukuk Mudharabah     
     Pihak ketiga 293.000   597.000 
     Pihak berelasi 40.000    40.000 
TOTAL LIABILITAS 24.439.386    27.038.058 

EKUITAS     
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham     
     Modal dasar 4.000.000.000 saham      
     Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham 100.000    100.000 
     Tambahan modal disetor 6.750    6.750 
Saldo laba     
     Telah ditentukan penggunaannya 184.699    163.612 
     Belum ditentukan penggunaannya 7.361.556    7.961.868 
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nila
 arus kas - neto (132.166 )  (153.435 )
EKUITAS - NETO 7.520.839    8.078.795 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 31.960.225    35.116.853 
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