
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
OPERASI:
Penerimaan kas dari pelanggan  12.747.965  13.696.209
Pembayaran kas ke pemasok dan

karyawan  (11.289.836)  (9.963.989)
Pembayaran pajak penghasilan  -  (162.755)
Penerimaan bunga  303  1.687
Pembayaran bunga  (480.703)  (399.222)

Kas neto diperoleh dari aktivitas
operasi  977.729  3.171.930

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI:
Uang muka penjualan aset untuk

dijual  2.803.002  -
Hasil penjualan properti investasi  -  1.118.488
Hasil penjualan aset tetap  -  4.518
Perolehan aset tetap  (1.179.804)  (1.473.024)

Kas neto diperoleh dari (digunakan 
     untuk) aktivitas investasi  1.623.198  (350.018)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN:
Pembayaran pinjaman bank  (4.500.000)  (3.400.000)
Pembayaran biaya pinjaman  -  (409.540)

Kas neto digunakan untuk aktivitas
pendanaan  (4.500.000)  (3.809.540)

PENURUNAN BERSIH KAS  (1.899.073)  (987.628)

KAS, AWAL PERIODE  3.850.991  2.831.469

KAS, AKHIR PERIODE  1.951.918  1.843.841

Saldo Per 31 Maret 2018  25.550.755  39.837.131  2.118.202  (15.822.014)  (13.703.812)  51.684.074

Rugi periode berjalan  -  -  -  (8.530.672)  (8.530.672)  (8.530.672)

Penghasilan komprehensif lain  -  -  -  114.035  114.035  114.035

Saldo per 31 Maret 2019  25.550.755  39.837.131  2.118.202  (24.238.651)  (22.120.449)  43.267.437

Rugi periode berjalan  -  -  -  467.262  467.262  467.262

Penghasilan komprehensif lain  -  -  -  -  -  -

Saldo per 30 September 2019  25.550.755  39.837.131  2.118.202  (23.771.389) (21.653.187)  43.734.699

PENDAPATAN  12.868.167  13.118.350
BEBAN POKOK PENDAPATAN  (10.622.091)  (11.485.868)

LABA BRUTO  2.246.076  1.632.482

Beban umum dan administrasi  (1.358.721)  (1.379.645)
Pendapatan lain-lain  130.213  877.145

LABA OPERASI  1.017.568  1.129.982

Beban keuangan  (550.609)  (600.143)
Pendapatan keuangan  303  1.687

LABA SEBELUM PAJAK
 PENGHASILAN  467.262  531.526

BEBAN PAJAK PENGHASILAN - -

LABA PERIODE BERJALAN YANG
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
PERUSAHAAN  467.262  531.526

PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN  -  -

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA 
PEMILIK PERUSAHAAN  467.262  531.526

LABA PER SAHAM DASAR  0,0008  0,0009

LIABILITAS LANCAR
Utang usaha  3.815.784  5.246.153
Utang pajak
- Pajak penghasilan badan  10.893  10.893
- Pajak final  279.433  293.354
- Pajak lain-lain  17.300  489.281
Utang lain-lain  1.155.095 2.651.428
Akrual  1.341.615  1.283.692
Liabilitas imbalan kerja jangka

pendek  28.440  -
Pendapatan di muka dan uang muka

diterima  -  328.214
Bagian lancar pinjaman bank jangka

panjang  4.518.708  8.948.803

Jumlah liabilitas lancar  11.167.268  19.251.818

LIABILITAS TIDAK LANCAR
Liabilitas imbalan karyawan

pascakerja  850.378  861.641

Jumlah liabilitas tidak lancar  850.378  861.641

JUMLAH LIABILITAS  12.017.646  20.113.459

EKUITAS
Modal saham:

Modal dasar 1.000.000.000 lembar;
ditempatkan dan disetor penuh
609.130.000 lembar dengan nilai
nominal Rp100  25.550.755  25.550.755

Tambahan modal disetor  39.837.131  39.837.131
Saldo laba
- Ditentukan penggunaannya  2.118.202  2.118.202
- Belum ditentukan

penggunaannya  (23.771.389)  (24.238.651)

JUMLAH EKUITAS  43.734.699  43.267.437

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  55.752.345  63.380.896

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

ASET 30 September 2019 31 Maret 2019

ASET LANCAR
Kas  1.951.918  3.850.991
Piutang usaha 
- Pihak berelasi  705.902  756.023
- Lain-lain  5.802.551  5.778.117
Piutang lain-lain 
- Pihak berelasi  807.922  756.237
- Lain-lain  421.547  350.999
Biaya dibayar dimuka  273.946 164.166
Persediaan  1.080.740  1.427.652
Aset tersedia untuk dijual  -  3.000.000
Pajak lebih bayar
- Pajak pertambahan nilai  438.930  2.236.176

Jumlah aset lancar  11.483.456  18.320.361

ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan  453  453
Klaim atas pengembalian pajak  1.653.057  -
Piutang lain-lain
- Pihak berelasi 8.116  8.049
Uang jaminan dan biaya dibayar

dimuka  17.405  46.819
Properti Investasi  -  -
Aset tetap  42.589.858  45.005.214

Jumlah aset tidak lancar  44.268.889 45.060.535

JUMLAH ASET  55.752.345 63.380.896

LIABILITAS DAN EKUITAS 30 September 2019 31 Maret 2019

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

30 September 2019 30 September 2018

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Catatan:
Laporan keuangan diatas tidak diaudit Jakarta, 30 Oktober 2019

Direksi
PT  RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Laba
Belum

Tambahan Ditentukan ditentukan Jumlah
Modal saham modal disetor penggunaannya penggunaannya Jumlah ekuitas
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30 September 2019 30 September 2018

PEMBENTUKAN 
Kabinet Indo-
n e s i a  M a j u 
 sudah ram-

pung. Presiden juga 
telah menunjuk dan 
melantik para wakil 
menteri yang dimak-
sudkan untuk menun-
jang kerja menteri.

Banyak yang menuding po-
sisi wakil menteri hanya sebagai 
sarana mengakomodasi selu-
ruh kelompok pendukung Joko 
Widodo-Ma’ruf Amin dalam 
Pilpres 2019. Jumlah kursi wakil 
menteri yang membengkak jika 
dibandingkan dengan kabinet di 
periode pertama pemerintahan 
Presiden Jokowi  menguatkan 
tudingan itu.

Akan tetapi, bila disebut un-
tuk bagi-bagi posisi, jumlahnya 
tidak mencukupi. Terbukti, ada 
saja pihak-pihak yang merasa 
kecewa karena tidak kebagian 
jatah kursi. Mereka yang kecewa 
bukan hanya dari kelompok-kel-
ompok pendukung, melainkan 
juga dari kubu yang dahulu 
berseberangan.

Rencana untuk merapat 
ke koalisi pemerintah pupus. 
Setidaknya untuk saat ini. Bu-
kan ti  dak mungkin mereka yang 
kecewa masih menunggu ke-
sempatan untuk meraih kursi di 
pemerintahan. Toh, perombakan 

kabinet bukan hal yang 
tabu.

Partai-partai politik, 
yang semestinya dapat 
bebas berlaku kritis atas 
kebijakan pemerintah, 
terbelenggu oleh ke-
butuhan untuk meraih 
simpati penguasa. Jika 

‘berkelakuan baik’, siapa tahu 
nanti digandeng masuk ger-
bong pemerintah. Begitu pikir 
mereka.

Pola pikir seperti itu berbaha-
ya bagi kesehat an penyelengga-
raan negara. Saat ini saja partai 
politik peraih kursi parlemen 
yang berada di luar pemerintah 
secara persentase sudah terlam-
pau minim.

Dengan masuknya Partai 
Gerindra ke koa lisi pemerin-
tah, praktis menyisakan Partai 
Demokrat, PKS, dan PAN. Ketiga 
parpol itu secara total hanya 
menguasai sekitar seperempat 
bagian kursi parlemen.

Sejauh ini, baru PKS yang 
benar-benar tegas mengambil 
posisi di luar pemerintah seba-
gai oposisi. Kita pun percaya PKS 
mampu menjaga konsistensi ke-
putusan mereka. Pun demikian 
yang kita harapkan dari PAN dan 
Demokrat. 

Bila benar ketiganya men-
dasarkan sepak terjang pada 
kepentingan rakyat, persentase 

suara yang 
kecil tidak akan menyurutkan 
semangat. Pemerintah bukan 
malaikat. Segala kebijakan tetap 

memerlukan koreksi agar tidak 
melenceng. Di situ peran penting 
oposisi.

Sebaliknya, Jokowi-Ma’ruf 
Amin tidak perlu memberi 

harapan kepada partai-partai 
oposisi untuk ikut bergabung ke 
gerbong yang su dah terlampau 
gemuk. Apalagi kalau sampai 
 merayu.

Memang, keinginan untuk 
melewati jalan yang paling aman 
begitu menggoda. Semakin ba-
nyak parpol yang dirangkul, 
semakin mulus jalan pemerin-
tahan. Namun, perilaku tersebut 
berpotensi merugikan rakyat 
banyak. 

Ketiadaan oposisi memupuk 
tumbuhnya sifat penguasa yang 
cenderung otoriter. Penguasa 
semacam itu akan selalu merasa 
benar karena tidak ada yang 
tampil mengoreksi secara kri-
tis.

Konsistensi juga diharapkan 
dari partai-partai yang ber-
ada di barisan pemerintah. 
Dukungan tidak sepatutnya 
dibarengi dengan mengikuti 
arah kebijakan partai. Lebih-
lebih ketika menteri dari partai 
politik menjalankan tugas seba-
gai pembantu presiden.

Jika semua peran penyeleng-
garaan negara berjalan seim-
bang, rakyat baru boleh merasa 
optimistis bahwa cita-cita In-
donesia maju bakal tercapai. 
Barangkali tidak usah menunggu 
sampai usia 100 tahun, cukup da-
lam 1-2 dekade ke depan. Karena 
kita bisa.

Konsistensi Oposisi 
untuk Indonesia Maju
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Semakin Ribet Saja
KOK sepertinya semakin ribet saja ren-
cana penyelenggaraan negara ini, kenapa 
sih? Padahal, bapak ini kan tinggal lima 
tahun ini saja. Mudah-mudahan ditemu-
kan rencana perencanaan yang lebih 
baik yang betul-betul bisa membangun 
negeri ini.

M Rachmat Tirtapradja

Semua demi Kebaikan NKRI
SAYA yakin presiden dan wapres akan 
melakukan yang terbaik demi kemajuan 
bangsa ini. Masalah koalisi ataupun 
oposisi itu hanya istilah. Sejatinya, se-
mua demi kebaikan Indonesia. Lain soal 
jika di hati ada niat buruk bagi NKRI. 
Semoga yang jelek dan menghambat 
segera hangus. Segeralah lakukan per-
taubatan politik karena NKRI enggak 
butuh ocehan menyeleneh dan nada-
nada pesimistis.

Bambang Dian Rahadianto 

Cepatlah Berlari
AYO buruan bangun, cepatlah berlari.

Nashruddin

Biarkan Dia Beroposisi
SETUJU sekali. Biarkan dia beroposisi ka-
rena kita lihat hampir semua partai opo-
sisi kini merapat ke presiden. Tujuannya 
tentu agar bisa ikut pemerintah. Semoga 
saja enggak ada yang korupsi.

Juliansyah 

Pengalaman sudah Bicara
SEJAUH ini saya sepakat bahwa PKS me-
mang paling konsisten untuk masalah 
ini. Namun, pengalaman waktu mereka 
berada di gerbong pemerintahan SBY 
membuat saya berpikir juga.

Mas Pur

Tanggapan Editorial

JAJARAN eksekutif dan 
legislatif sudah resmi 
terbentuk. Selanjutnya 

yang harus dilakukan ialah 
kerja bersama membangun 
dan memajukan Indone-
sia. Tujuannya, menjadikan 
negara dengan daya saing 
tinggi yang disegani. 

Tinggalkan semua hal yang 
berkaitan dengan ketidaksu-
kaan atau kebencian terha-
dap individu atau kelompok 
tertentu, yang berpotensi 
menjadi penghambat pem-
bangunan. Pilih an atau 
pendapat memang boleh 
berbeda, tetapi untuk men-
jadikan Indonesia sebagai 
negara yang maju rakyat 
harus bersatu padu.

Selain kerja bersama, yang 
mesti dikuatkan pemerintah 
saat ini ialah kepercayaan 
karena menjadi sesuatu yang 
krusial dan fundamental. 
Pemerintah harus memiliki 
program kerja yang sesuai de-
ngan kebutuhan dan mampu 
menyejahterakan rakyatnya. 
Dalam eksekusinya rakyat 
juga harus mendukung. Jadi, 
akan terjalin komunikasi 
dan kerja yang harmonis 
antarkeduanya. Kalaupun 
ada penolakan, mesti ada 
saran atau solusi yang kon-
kret. Bukan malah dengan 
tindakan-tindakan yang da-
pat menyebabkan kerugian 
dan berdampak negatif.

Masa depan Indonesia tidak 
hanya ditentukan satu orang 
saja, tetapi satu orang yang 
memiliki kesadaran, keper-
cayaan, dan kerja keras untuk 
memajukan negara ini jauh le-
bih baik daripada orang yang 
tidak melakukan apa-apa. Saat 
ini ialah waktu yang tepat bagi 
pemerintah dan rakyat mem-
bangun satu fondasi yang 
kukuh bersama-sama untuk 
menyangga masa depan Indo-
nesia yang lebih baik lagi. In-
donesia yang maju, tenteram, 
damai, dan sejahtera.

Ardy Priyantoko
Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD), Yogyakarta

SUDAH sejak lama kios-
kios di lantai dasar Blok 
I, II, dan III Pasar Senen, 

Jakarta Pusat, menjadi sepi 
pengunjung dan pembeli. 
Kondisi ini mengakibatkan 
ratusan pedagang menjerit ka-
rena tak ada lagi pemasukan. 

Konsumen yang datang 
bisa dihitung dengan jari 
tangan. Mereka lebih suka 
berbelanja ke pusat grosir 
jam/kacamata di Blok IV dan 
Mal Atrium Senen.

Ahi misalnya. Dia pedagang 
jam di Blok III yang membeli 
kios ukuran delapan meter 
persegi seharga Rp250 juta per 
meter dan total Rp2 miliar. 

Ini faktor kelihaian tipu 
daya makelar yang mem-

bujuk untuk membeli kios 
dengan segudang rayuan. Si 
makelar mengatakan, setelah 
bangunan pasar tradisional 
yang lama ludes terbakar 
akan dibangun kembali dan 
berubah menjadi modern. 

Begitu juga dengan H Suher-
man yang berdagang kaca-
mata. Ia mengeluh sepinya 
pengunjung ke Blok III yang 
baru selesai diremajakan de-
ngan bangunan modern. Dia 
juga menjadi korban rayuan 
gombal makelar dan uangnya 
Rp3 miliar menjadi tidak bisa 
kembali.

Entah apa yang terjadi kend-
ati pengelola Pasar Senen Blok 
I dan II, PT Jaya Real Property 
Tbk, membuat berbagai stra-

tegi pengembangan, tapi se-
lalu gagal untuk meramaikan 
pasar. Demikian halnya pihak 
Pasar Jaya yang gagal untuk 
meramaikan lantai dasar 
Blok III. Bahkan sejumlah ritel 
raksasa juga, seperti Matahari 
dan Ramayana tutup.

Sungguh ironis peremajaan 
pasar menjadi tidak efektif. 
Kalah bersaing dengan Mal 
Atrium Senen. Entah sampai 
kapan hal ini terjadi.

Manaharan Siahaan
Penasehat food court 
makanan khas Nusantara 
di Proyek Senen, Kompleks 
Bakosurtanal D-9, Jl Raya Cikaret, 
Cibinong, Jawa Barat

Kerja 
Bersama 
dengan 

Kepercayaan

Menjerit, Pedagang di Pasar Senen
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