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“Mencalonkan diri menjadi ketua 
umum Kadin Indonesia pasti telah 
melewati proses pertimbangan yang 
matang dan panjang,” kata Arsjad, 
akhir pekan lalu.

Arsjad menjelaskan, ada beberapa 
poin yang akan menjadi fokus dirinya 
dalam mengembangkan Kadin ke 
depannya, yakni kesehatan, ekonomi 
nasional dan daerah, kewirausahaan 
dan kompetisi, serta internal organ-
isasi dan regulasi. 

“Kadin akan menjadi par tner 
utama pemerintah dalam menangani 
Covid-19 melalui kerja sama pening-
katan sumber daya manusia (SDM) 
kesehatan serta penguatan infrastuk-
tur kesehatan,” tegas Wakil Ketua 
Umum Kadin bidang Pengembangan 
Usaha ini.

Arsjad mengatakan, pihaknya juga 
akan mengangkat potensi setiap 
daerah di Indonesia melalui pro-
mosi industri kreatif dan destinasi 
pariwisata baru, dan mempercepat 

implementasi digital 4.0. “Selain itu, 
mendorong implemenasi Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK), mengem-
bangkan infrastuktur nasional, in-
vestasi dan mengakselerasi energi 
terbarukan,” kata Presiden Direktur 
PT Indika Energy Tbk (INDY) ini.

Di bidang kewirausahaan dan kom-
petisi, Arsjad berjanji akan membangun 
SDM nasional yang kompetetif de- 
ngan mendirikan innovation hub atau 
warung inovasi, meningkatkan kualitas 
dan kapasitas pengusaha nasional lewat 
vocational traning, mengembangkan 
kewirasusahaan sosial, dan akselarasi 
transformasi masyarakat 5.0.

Dari sisi internal organisasi dan 
regulasi, Arsjad ingin menjadikan 
Kadin sebagai wadah komunikasi 
dan konsultasi antarpengusaha serta 
antarpengusaha dengan pemerintah. 
Selain itu dia ingin mengakselerasi 
UU Cipta Kerja, memaksimalkan UU 
Kadin serta mendorong kemudahan 
pengajuan izin dan pendanaan.

Lebak
Dalam kunjungannya ke Kabupaten 

Lebak, Provinsi Banten pada Sabtu 
(8/5), Arsjad mengatakan, wilayah 
tersebut sangat berpotensi menjadi ka-
wasan sentra ekonomi daerah. “Kami 
yakin Lebak bisa menjadi pengemba- 
ngan kawasan ekonomi,” ujar dia.

Hal itu diungkapkan Arsjad setelah 
melihat langsung potensi sumber daya 
alam (SDA) Kabupaten Lebak ke lapan-
gan bersama Kadin Provinsi Banten.

Arsjad mengatakan, potensi SDA itu 
bisa dikembangkan sehingga Lebak 
menjadi kawasan ekonomi baru. “Kabu-
paten Lebak bagian barat didorong un-
tuk menjadi kawasan ekonomi, seperti 
salah satu daerah di Jawa Tengah yang 
terdapat sentra ekonomi baru,” kata dia.

Oleh karena itu, perlu ada insentif 

khusus untuk pengembangan kawa-
san sentra ekonomi baru di Banten. 
“Pemerintah harus membuat sentra 
ekonomi daerah dan diwujudkan men-
jadi kawasan ekonomi,” tegas Arsjad.

Menurut dia, pelaku usaha yakni 
Kadin pusat dan Kadin daerah harus 
menjalin kerja sama untuk mengem-
bangkan sentra ekonomi. “Kita harus 
bermitra dengan pemerintah untuk 
membangkitkan pergerakan ekonomi 
daerah itu,” kata dia.

Arsjad mengungkapkan, salah satu 
potensi di Kabupaten Lebak yang bisa 
dikembangkan di antaranya kawasan 
kelautan yang dapat menjadi industri 
perikanan, sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami 
melihat potensi SDA Banten luar bi-
asa, baik sektor perikanan. Selai itu, 
Banten memiliki pertambangan dan 
sumber emas,” tutur dia.

Jika menjadi Ketua Umum Kadin Indo-
nesia 2021-2026, Arsjad akan membuat 
Kadin lebih inklusif dan kolaboratif mem-
bangun kerja sama antara pengusaha dan 
pemerintah, pengusaha dengan pengu-
saha serta pengusaha besar dan pengu-
saha kecil. Oleh karena itu, Kadin terus 
berjuang di tengah pandemi Covid-19 
untuk membangkitkan ekonomi nasional 
hingga ke sejumlah daerah.

Saat ini, kata dia, hampir semua 
sektor usaha terdampak Covid-19, baik 
perusahaan skala besar, menengah, 
hingga UMKM. Padahal, UMKM 
merupakan fondasi ekonomi Indo-
nesia, sehingga perlu dikembangkan 
terutama di masa pandemi. (b1)

Arsjad Rasjid

Oleh Eva Fitriani 

 JAKARTA - Kandidat Ketua Umum Kamar Dagang 
Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menekankan, 
pemulihan kesehatan sebagai kunci kebangkitan 
ekonomi. Hal itu merupakan bagian dari visi misi 
Arsjad menuju Kadin 1.

JAKARTA – Bisnis servis mobil 
di bengkel Astra Daihatsu dan deal-
er di seluruh Indonesia diprediksi 
naik 5%, seiring adanya program li-
bur Lebaran 2021. Selama Februari-
April 2021, jumlah mobil Daihatsu 
yang diservis mencapai 4.293 unit 
per hari, naik 6,8% dari November 
2020-Januari 2021. 

Chief Executive Officer (CEO) PT As-
tra International Tbk-Daihatsu Sales 
Operation (DSO/Astra Daihatsu) 
Supranoto mengatakan, sampai saat 
ini, masih banyak masyarakat yang 
menyepelekan perawatan rutin mobil. 
Padahal, perawatan berkala ini sangat 
penting untuk menjaga performa mo-
bil tetap prima sekaligus memperpan-
jang usia pemakaian mobil tersebut.
Dia menyadari, pandemi Covid-19 
yang memaksa orang mengurangi 
aktivitas di luar rumah, membuat 
mereka enggan melakukan perawat-
an rutin. Padahal, perawatan rutin 
bukan saja menjaga performa mobil, 
tetapi juga menjaga nilai aset yang 
dimiliki tak jatuh saat dilakukan trade-
in atau dijual.

Karena itu, kata Supranoto, Astra 
Daihatsu mencoba meringankan be-
ban konsumen dengan menawarkan 
berbagai program perawatan mobil. 
Langkah ini ditempuh agar mobil 
pelanggan tetap terawat di tengah 
pandemi Covid-19, sehingga mobil 
tersebut dalam kondisi siap diguna-
kan jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 
Pelanggan, kata dia, dapat meman-
faatkan fasilitas booking service mela-
lui telepon, mengunjungi laman Astra 
Daihatsu di www.astra-daihatsu.id, 
atau Astra Daihatsu Mobile Apps. 
Terkait hal itu, dia mengajak para 

customer Daihatsu agar bisa me-
manfaatkan berbagai penawaran 
yang diberikan oleh 65 bengkel 
Astra Daihatsu dan dealer yang 
tersebar di 27 provinsi pada masa 
libur panjang selama 6-17 Mei 2021.
Supranoto menegaskan, dalam rang-
ka menyambut Idul Fitri 1442 H 
tahun ini, Astra Daihatsu mendukung 
program pemerintah untuk tidak 
mudik. Karena itu, semua bengkel 
Astra Daihatsu dan dealer tetap ber-
operasi secara normal dengan mem-
berikan sejumlah layanan menarik, 
seperti diskon jasa sebesar 10%.  

“Jadi, silakan servis kendaraan di 
bengkel Astra Daihatsu dan dapat-
kan berbagai program menarik yang 
tersedia,” ujar dia, Minggu (9/5).  
Sementara itu, After Sales Service Divi-
sion Head AI-DSO Lili Herman men-
gatakan, Astra Daihatsu menawarkan 
beberapa pilihan ke konsumen, di 
antaranya diskon jasa sebesar 10% un-
tuk Sahabat Daihatsu yang melakukan 
booking service dan gratis pemeriksaan 
untuk 21 item pada kendaraan Daihat-
su. Pelanggan juga bisa memanfaat-
kan jasa layanan servis di rumah mela-
lui Daihatsu Mobile Service (DMS).
Dia menuturkan, selama liburan 
Lebaran, pelanggan Daihatsu bisa 
memanfaatkan waktu untuk me-
lakukan perbaikan bodi mobil, me-
lakukan uji emisi, dan perawatan 
lainnya yang dianggap perlu. Dengan 
demikian, setelah liburan, kendaraan 
sudah benar-benar siap digunakan. 
Per Maret 2021, penjualan ritel Daihat-
su mencapai 30.310 unit dengan 
pangsa pasar 17%, sedangkan whole-
sales 35.175 unit atau 18,8% pangsa 
pasar. (ac)

JAKARTA – Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) men-
emukan produk pangan buka puasa 
(takjil) yang mengandung bahan 
berbahaya seperti formalin, borax, 
dan rhodamin. Temukan tersebut 
didapat BPOM saat melakukan 
Intensifikasi Pengawasan Pangan 
selama bulan Ramadan hingga 
menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021. 

“BPOM melakukan sampling dan 
pengujian terhadap 8.144 sampel 
pangan jajanan buka puasa/takjil, 
dengan temuan sampel yang men-
gandung bahan berbahaya, yaitu 
formalin (0,45%), boraks (0,59%), 
dan rhodamin B (0,73%). Terhadap 
penjual pangan jajanan buka puasa 
yang menjual produk mengandung 
bahan berbahaya diberikan pembi-
naan bersama dengan Dinas Kese-
hatan dan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan,” kata Kepala BPOM 
Penny K Lukito dalam keterangan 
resminya, akhir pekan lalu.

Penny mengungkapkan, BPOM 
berkomitmen untuk senantiasa 
mengawal keamanan pangan dan 
melindungi kesehatan masyarakat, 
sekalipun dalam masa darurat pan-
demi Covid-19. “Tentunya dengan 
tetap berpedoman pada protokol 

kesehatan untuk menjaga petugas, 
pelaku usaha, dan masyarakat dari 
risiko penyebaran virus Covid-19. 
BPOM lebih intensif melakukan 
pendampingan kepada UMKM/
pelaku usaha, sosialisasi, serta Ko-
munikasi, Informasi, dan Edukasi 
(KIE) kepada masyarakat,” ujar dia.

Dia menerangakan, pengawalan 
keamanan produk pangan dilakukan 
BPOM bersama dengan Unit Pelak-
sana Teknis (UPT) BPOM, yang ter-
diri dari 33 Balai Besar/Balai POM 
dan 40 Loka POM di Kabupaten/
Kota di seluruh Indonesia. Pelak-
sanaan Intensifikasi Pengawasan 
Pangan juga dilakukan bekerja sama 
dengan lintas sektor terkait, meliputi 
Dinas Kesehatan serta Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan.

“Intensifikasi Pengawasan Pangan 
dilakukan oleh seluruh BB/Balai/
LokaPOM dari awal April sampai 
dengan akhir Mei 2021. Hingga 
minggu keempat April 2021, petugas 
menemukan produk pangan impor 
Tanpa Izin Edar (TIE) terbanyak 
di 5 (lima) wilayah kerja, yaitu 
BBPOM di Jakarta, BBPOM di 
Serang, BPOM di Batam, BBPOM 
di Bandar Lampung, dan Loka POM 
di Tangerang,” kata Penny. (epa)

Daihatsu Peduli Customer
Service Dept Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation Ratno Yunanto (kanan) menjelaskan kepada konsumen terkait layanan servis di bengkel Daihatsu Kelapa 
Gading, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Daihatsu mendukung himbauan pemerintah untuk tidak mudik, karena korban meninggal akibat terpapar Covid-19 telah mencapai 46 ribu 
lebih. Walaupun tidak ada mudik, 65 bengkel Daihatsu di 27 provinsi tetap buka selama tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021, dan siap melayani customer untuk service atau 
melakukan body repair. Ada sejumlah discount menarik dari service di 21 item yang ada. Untuk keperluan service atau body repair cukup klik www.astra-daihatsu.id.
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PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK

Catatan:
1.  Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik Gani, Sigiro & Handayani (Firma anggota Grant Thornton 

International Ltd), yang dalam laporannya tanggal 5 Mei 2021 memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian PT Madusari Murni Indah Tbk dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai "Grup") menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 
material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2.  Informasi atas laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian tidak disajikan di atas.

3.  Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp14.105 (2019: Rp13.901) untuk setiap 1 Dolar Amerika Serikat (AS$1).

Jakarta, 10 Mei 2021

Direksi

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Alamat Kantor : Equity Tower, 19th Floor, Kawasan SCBD. Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta Selatan 12190. Telp : +6221 29035431. Fax : +6221 29035440
Alamat Pabrik : Jl. Sumber Waras No. 255 Lawang, Kalirejo, Malang, Jawa Timur 65216. Telp : +62341 426681. Fax : +62341 426222

  
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2020 31 Desember 2020 31 Desember 2020 31 Desember 202031 Desember 2019 31 Desember 2019 31 Desember 2019 31 Desember 2019

ASET LANCAR    
Kas dan setara kas   63.949.036    82.780.113 
Penempatan di bank    94.826.426    123.118.952 
Piutang usaha dari pihak ketiga    275.434.258    200.845.965 
Piutang lain-lain dari pihak ketiga - neto 
 atas penyisihan penurunan nilai 
 sebesar 2.854.859 di tahun 2020    
 dan 1.406.344 di tahun 2019    5.741.797    4.936.597 
Persediaan    594.436.382    425.711.251 
Uang muka    44.114.050    138.844.817 
Pajak dibayar dimuka    22.114.384    13.956.782 
Biaya dibayar dimuka dan 
 aset lancar lainnya   10.237.736    8.546.606 
   
Jumlah Aset Lancar    1.110.854.069    998.741.083 
   
ASET TIDAK LANCAR    
Aset tetap - neto   1.092.105.963    785.564.145 
Properti investasi - tanah   2.432.085    2.432.085 
Aset pengampunan pajak   47.226.934    46.400.822 
Aset pajak tangguhan   635.792    9.704.484 
Klaim restitusi pajak / Kelebihan     
 pembayaran pajak penghasilan   18.560.056    18.560.056 
Aset tidak lancar lainnya   7.765.815    11.310.040 
   
Jumlah Aset Tidak Lancar   1.168.726.645    873.971.632 

JUMLAH ASET   2.279.580.714    1.872.712.715

LIABILITAS JANGKA PENDEK    
Utang usaha   33.365.064    52.925.002 
Utang lain-lain   16.766.710    23.704.690 
Utang pajak   8.072.915    4.605.958 
Beban masih harus dibayar   12.618.142    9.373.434 
Pendapatan diterima dimuka dari pelanggan   488.632    1.558.693 
Utang bank jangka pendek dan utang bank 
 jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 
 satu tahun   563.094.566    376.238.307 
Utang sewa pembiayaan   -    41.913 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek   634.406.029    468.447.997 
   
LIABILITAS JANGKA PANJANG    
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi 
 bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun   166.649.890    182.309.686 
Liabilitas imbalan kerja karyawan   47.343.958    41.166.200 
Liabilitas pajak tangguhan   41.192.328    - 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang   255.186.176    223.475.886 
JUMLAH LIABILITAS   889.592.205    691.923.883 
   
EKUITAS    
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan     
 kepada Pemilik Entitas Induk    
Modal saham :     
 Modal dasar - 7.500.000.000 saham dengan     
  nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham    
 Modal ditempatkan dan disetor -    
  2.334.888.498 saham   233.488.850    233.488.850 
Tambahan modal disetor   277.731.648    277.731.648 
Saldo laba:    
 Cadangan umum   250.000    - 
 Belum ditentukan penggunaannya   475.477.043    354.002.061 
Komponen ekuitas lainnya (KEL)   218.162.550    167.657.696 
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan     
 kepada Pemilik Entitas Induk   1.205.110.091    1.032.880.255 
Kepentingan Nonpengendali   184.878.418    147.908.577 
JUMLAH EKUITAS   1.389.988.509    1.180.788.832 
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS   2.279.580.714    1.872.712.715

Pendapatan bersih   1.472.641.715    1.122.522.594 
Beban pokok penjualan   (1.085.012.654 )   (772.140.333 )

Laba bruto   387.629.061    350.382.261 

Beban penjualan dan distribusi   (132.965.776 )   (130.144.200 )
Beban umum dan administrasi   (116.585.560 )   (113.946.425 )

Laba usaha   138.077.725    106.291.636 

Beban keuangan   (41.405.617 )   (45.399.660 )
Penghasilan bunga   7.235.770    18.551.135 
Pajak final atas penghasilan bunga   (1.447.154 )   (3.710.227 )
Pendapatan lain-lain - bersih   3.041.205    6.675.967 

Laba sebelum pajak   105.501.929    82.408.851 
Beban pajak penghasilan   (26.213.673 )   (21.497.895 )

Laba tahun berjalan   79.288.256    60.910.956 

Penghasilan (rugi) komprehensif lain    
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:    
 Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak   149.709.240    - 
 Keuntungan (kerugian) aktuarial - setelah pajak   (6.132.452 )   (4.450.330 )

Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak   143.576.788    (4.450.330 )

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan    222.865.044    56.460.626 

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:    
 Pemilik entitas induk   66.091.149    50.144.325 
 Kepentingan nonpengendali   13.197.107    10.766.631 

Jumlah    79.288.256    60.910.956 

Total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat 
 diatribusikan kepada:    
 Pemilik entitas induk   185.655.445    46.134.021 
 Kepentingan nonpengendali   37.209.599    10.326.605 

Jumlah    222.865.044    56.460.626 

Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada 
 pemilik entitas induk (angka penuh)   28    22

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI    
Penerimaan kas dari pelanggan  1.396.983.361  1.132.663.368
Pembayaran kas kepada pemasok, beban produksi dan 
 usaha lainnya   (1.253.126.953 )   (874.892.722 )
Pembayaran kas kepada manajemen dan karyawan   (132.237.125 )   (127.085.672 )
Kas yang diperoleh dari operasi   11.619.283  130.684.974
Pembayaran beban bunga   (37.742.685 )   (39.799.264 )
Pembayaran pajak penghasilan   (25.951.055 )   (28.172.293 )
Pembayaran untuk kegiatan operasi lainnya  (18.913.108 )   (30.331.414 )
Pendapatan bunga  372.679  859.324
Pengembalian pajak   -  279.711
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
 Aktivitas Operasi   (70.614.886 )  33.521.038

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI    
Perolehan dan pembayaran uang muka aset tetap dan aset    
 pengampunan pajak   (139.632.382 )   (108.278.579 )
Penarikan atas penempatan di bank  28.292.526  68.848.026
Pendapatan bunga  5.415.937  13.981.583
Penjualan aset tetap  218.545  602.273
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi   (105.705.374 )   (24.846.697 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN    
Pembayaran angsuran pinjaman utang bank jangka panjang   (35.471.500 )   (51.666.667 )
Penarikan neto modal kerja revolving  167.462.187  31.573.560
Penarikan angsuran pinjaman utang bank jangka panjang  39.205.776  17.857.573
Pembayaran dividen kas   (13.425.609 )   (28.252.151 )
Pembayaran dividen kas entitas anak kepada 
 kepentingan nonpengendali   (239.758 )   (10.385.482 )
Pembayaran utang sewa pembiayaan   (41.913 )   (1.364.198 )
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) 
 Aktivitas Pendanaan  157.489.183   (42.237.365 )

PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS  (18.831.077 )  (33.563.024 )

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 82.780.113  116.343.137

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 63.949.036  82.780.113


