




BANDUNG  (IM)  – 
Dua kantor PDIP, yaitu yang 
terletak di Kecamatan Me-
gamendung dan Cileungsi, 
Bogor, dilempar pakai bom 
molotov. Polisi menduga teror 
tersebut dilakukan oleh orang 
dari kelompok yang sama.

Meski begitu Kabid Hu-
mas Polda Jabar Kombes Pol 
Saptono Erlangga Waski-
toroso mengatakan, polisi 
belum bisa menyimpulkan 
dua kasus teror bom molotov 
yang terjadi pada Selasa (28/7) 
dan Rabu (29/7) dini hari. 

“Kami masih pelajari, 
tapi kalau modusnya kan 
sama, pelemparan molotov,” 
ujarnya.

Erlangga mengemukakan, 
untuk menguak kasus teror 
molotov di Megamendung, 
selain memeriksa saksi, polisi 
juga mempelajari rekaman 
CCTV.

Sedangkan berkaitan den-
gan kasus teror di kantor 
PDIP Cileungsi, polisi telah 
memintai keterangan dari 
Ketua PAC PDIP dan dua 
tukang yang merenovasi kan-
tor tersebut.

Sebelumnya Dewan Per-
wakilan Cabang PDI Per-
juangan Kabupaten Bogor 
meminta seluruh kadernya 
untuk bersiaga usai adanya 
teror bom molotov yang ter-
jadi di dua kantor perwakilan 

anak cabang (PAC) di Mega-
mendung dan Cileungsi.

“Kami memerintahkan 
(kader) siaga di tempat tinggal 
atau sekertariat,” kata Ketua 
DPC PDIP, Bayu Syahjohan, 
Rabu (29/7).

Meski begitu, pihaknya 
juga meminta agar semua 
kadernya untuk tetap ten-
ang, tidak terprovokasi oleh 
siapapun dengan adanya aksi 
teror bom molotov. Karena 
kasus ini sudah ditangi oleh 
kepolisian.

“Khususnya untuk se-
luruh pengurus di tempat 
tinggal, maupun di seketeraiat 
atau ranting di Kabupaten 
Bogor kami mohon untuk 
tetap tenang dan jangan ter-
provokasi. Kita tunggu proses 
hukum untuk menangkap 
oknum di belakang teror ini,” 
tegasnya.

Meski begitu, pihaknya 
juga meminta agar semua 
kadernya untuk tetap ten-
ang, tidak terprovokasi oleh 

siapapun dengan adanya aksi 
teror bom molotov. Karena 
kasus ini sudah ditangi oleh 
kepolisian.

“Khususnya untuk se-
luruh pengurus di tempat 
tinggal, maupun di seketeraiat 
atau ranting di Kabupaten 
Bogor kami mohon untuk 
tetap tenang dan jangan ter-
provokasi. Kita tunggu proses 
hukum untuk menangkap 
oknum di belakang teror ini,” 
tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya tidak 
ingin menduga-duga motif  
di balik aksi teror ini. Na-
mun yang pasti, Bayu menilai 
pelaku teror ingin mengadu 
domba jika dikaitkan be-
berapa peristiwa yang terjadi 
belakangan ini.

Sementara Kasubbag Hu-
mas Polres Bogor AKP Ita 
Puspitalena membenarkan 
adanya aksi teror bom molo-
tov di Kantor PAC di Keca-
matan Cileungsi. Namun, di-
rinya belum bisa memberikan 

keteranga lebih jauh karena 
masih proses penyelidikan.

“Kepolisian Polsek Cile-
ungsi dan Polres Bogor 
sudah lakukan langkah-
langkah penyelidikan aksi 
pelemparan bom molotov 
yang dilakukan oleh orang 
tidak dikenal di Kantor Sek-
retariat PDIP Kecamatan 
Cileungsi,” singkat Ita, da-
lam keterangannya.

Seperti diketahui, aksi 
teror bom molotov kembali 
terjadi di Kantor PAC PDIP 
di Kecamatan Cileungsi, Ka-
bupaten Bogor sekira pukul 
02.00 WIB pagi tadi. Dike-
tahui ada tiga botol bom 
molotov dilemparkan, satu di 
antaranya tidak meledak.

Kemudian, aksi serupa 
juga sempat terjadi di Kantor 
PAC PDI-Perjuangan Mega-
mendung, Kabupaten Bogor 
pada Selasa 28 Juli 2020. Saat 
ini, polisi masih melakuka 
penyelidikan terkait dua aksi 
teror tersebut.  han

Polisi telah melakukan langkah-langkah 
penyelidikan terkait kasus pelemparan 
bom molotov  ke dua kantor PDIP Ke-
camatan Megamendung dan Cilenbgsi, 
Bogor oleh orang tidak dikenal.

JAKARTA (IM) – Di ten-
gah pandemi Covid-19, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) melantik 
calon pamong praja muda lulu-
san Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri (IPDN) angkatan XXVII 
secara virtual dari Istana Kepresi-
denan Bogor.

“Dengan mengucapkan 
puji syukur ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, atas rahmat 
dan karunia-Nya, pada hari ini, 
Rabu, bulan Juli, tahun 2020, saya 
Presiden Republik Indonesia 
atas nama pemerintah Republik 
Indonesia melantik saudara-sau-
dara sebagai pamong praja muda 
lulusan Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri angkatan XX-
VII tahun 2020,” ujar Presiden 
Jokowi, Rabu (29/7).

 “Saya percaya bahwa sau-
dara-saudara dapat melaksana-
kan tugas dengan sebaik-baiknya 
sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan,” ujar Kepala 
Negara.

Menurut Presiden, bahwa 
untuk dilantik sebagai pamong 
praja muda tidaklah mudah.
Karena membutuhkan perjuan-
gan yang besar. Oleh karena itu, 
dia juga mengucapkan selamat 
kepada 881 praja IPDN yang 
dilantik hari ini.

“Pada kesempatan yang 
berbahagia ini, atas nama pribadi, 
atas nama masyarakat, atas nama 
bangsa dan negara saya menyam-
paikan selamat atas pelantikan 
Saudara-saudara sebagai Pamong 

Praja Muda. Selamat menyan-
dang status yang baru dengan 
segala hak dan kewajiban yang 
melekat padanya,” ujarnya.

Jokowi meminta pra praja 
untuk berterima kasih kepada 
para orang tua, dosen, pelatih 
dan pengasuh atas dedikasinya. 
Dia juga berpesan agar para 
calon birokrat ini menjaga in-
tegritas.

“Selamat bertugas, para pa-
mong praja muda Indonesia ter-
uslah belajar mengikuti perkem-
bangan zaman. Jaga integritas 
sebagai pelayan masyarakat. Jag-
alah kehormatan dirimu sebagai 
abdi negara. Buatlah Indonesia 
maju di tangan saudara-saudara,” 
pungkasnya.

Untuk diketahui, 881 praja 
yang dilantik Presiden terdiri 
atas 176 orang lulusan S1 Ilmu 
Pemerintahan dan 705 lulusan 
D4 Ilmu Pemerintahan.

Hadir secara langsung dalam 
pelantikan hari ini yaitu empat 
perwakilan calon pamong praja 
yang mewakili empat agama 
sekaligus sebagai pengucap ikrar 
pamong praja. Selain itu hadir 
juga secara langsung di Istana 
adalah para praja yang mendap-
atkan predikat lulusan terbaik.

Dalam pelantikan terse-
but juga hadir sejumlah un-
dangan terbatas di antaranya, 
Menko Polhukam Mahfud MD, 
Mendagri Tito Karnavian, dan 
Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung.  han
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Catatan :    

*  Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor 

laporannya tertanggal  28 April 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 
30 JUNI 2020 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2019 (DIAUDIT) 

ASET 2020 2019*) LIABILITAS DAN EKUITAS 2020 2019*)

Aset lancar LIABILITAS
Liabilitas jangka pendek

Kas dan setara kas  190.384.295  84.678.006 Pinjaman: Pinjaman bank  403.020.000  154.010.050 
Piutang usaha  60.843.255  154.138.082 Utang usaha  23.360.896  82.273.058 
Persediaan  23.227.308  23.106.214 Akrual dan utang lain-lain  172.982.597  173.519.132 
Biaya dibayar dimuka  44.992.420  21.646.639 Utang pajak:

 17.487.000  7.042.803 - Pajak penghasilan badan  449.056  6.207.074 
- Pajak lainnya  7.487.897  22.974.551 

 11.840.434  15.444.480 
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang:
- Pinjaman bank  203.150.000  204.085.000 

 6.840.087  - 

Jumlah aset lancar  336.934.278  290.611.744 Jumlah liabilitas jangka pendek  829.130.967  658.513.345 

Liabilitas jangka panjang
 30.589.867  32.308.949 

Aset tetap  2.233.031.780  1.432.675.499 jangka panjang  16.495.834  14.977.209 
Biaya dibayar dimuka  121.363.715  119.436.350  862.397.571  - 
Aset pajak tangguhan  4.151.715  3.698.128 

 40.319.870  38.587.298 

Jumlah aset tidak lancar  2.429.456.947  1.626.706.224 Jumlah liabilitas jangka panjang  878.893.405  14.977.209 

Jumlah liabilitas  1.708.024.372  673.490.554 

EKUITAS
Modal saham  601.883.608  601.883.608 
Tambahan modal disetor  1.118.342.981  1.118.342.981 
Akumulasi kerugian  (661.874.622)  (476.411.298)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk  1.058.351.967  1.243.815.291 
Kepentingan nonpengendali  14.886  12.123 

Jumlah ekuitas  1.058.366.853  1.243.827.414 
Jumlah aset  2.766.391.225  1.917.317.968 Jumlah liabilitas dan ekuitas  2.766.391.225  1.917.317.968 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)

 Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 
 Modal saham  Tambahan modal 

disetor 
 Akumulasi 

kerugian 
 Total  Kepentingan non-

pengendali 
 Total ekuitas 

Saldo 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018  601.883.608  1.118.342.981  (559.796.337)  1.160.430.252  7.583  1.160.437.835 

Rugi periode berjalan  -  -  41.101.600  41.101.600  6.689  41.108.289 

 -  -  -  -  - 

Saldo 30 Juni 2019  601.883.608  1.118.342.981  (518.694.737)  1.201.531.852  14.272  1.201.546.124 

Saldo 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019  601.883.608  1.118.342.981  (476.411.298)  1.243.815.291  12.123  1.243.827.414 

Laba/ (rugi) periode berjalan  -  -  (185.463.324)  (185.463.324)  2.763  (185.460.561)

 -  -  -  -  -  - 

Saldo 30 Juni 2020  601.883.608  1.118.342.981  (661.874.622)  1.058.351.967  14.886  1.058.366.853 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM 
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT) 

2020 2019*)

Pendapatan bersih  233.837.830  682.399.997 
Beban pokok pendapatan  (232.377.662)  (428.682.884)
Laba bruto  1.460.168  253.717.113 

Beban penjualan  (1.376.952)  (1.679.232)
Beban umum dan administrasi  (123.603.501)  (187.156.226)
Penghasilan keuangan  2.493.034  584.160 
Biaya keuangan  (58.959.112)  (8.264.896)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs  (6.882.459)  (4.340.025)
(Kerugian)/keuntungan lain-lain, bersih  954.674  4.274.168 
Laba sebelum pajak penghasilan  (185.914.148)  57.135.062 

 453.587  (16.026.773)
Laba periode berjalan  (185.460.561)  41.108.289 

 -  - 
- Pajak penghasilan terkait  -  - 

 -  - 

Jumlah laba komprehensif periode berjalan  (185.460.561)  41.108.289 

Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk  (185.463.324)  41.101.600 
Kepentingan non-pengendali  2.763  6.689 

 (185.460.561)  41.108.289 

Jumlah laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk  (185.463.288)  41.101.636 
Kepentingan non-pengendali  2.727  6.653 

 (185.460.561)  41.108.289 

Laba (rugi) per saham dasar dan dilusian (Rupiah penuh)  (212)  47 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)

2020 2019*)

Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan dari pelanggan  327.132.658  301.970.518 
Pembayaran kepada pemasok  (298.570.756)  (237.343.375)

 (51.998.960)  (33.675.312)

Kas yang dihasilkan dari operasi  (23.437.058)  30.951.831 

Penghasilan bunga yang diterima  2.493.034  381.257 
Pembayaran untuk biaya keuangan  (65.862.010)  (8.274.137)
Pembayaran pajak penghasilan  (5.579.299)  (2.716.393)
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari aktivitas 

operasi  (92.385.333)  20.342.558 

Arus kas dari aktivitas investasi
Pembelian aset tetap  (44.907.144)  (82.289.674)

 (2.011.961)  (4.684.340)
Hasil dari penjualan aset tetap  10.727  - 
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi  (46.908.378)  (86.974.014)

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Penerimaan dari pinjaman  260.000.000  75.000.000 
Pembayaran pinjaman bank  (15.000.000)  (20.000.000)
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) untuk aktivitas 

pendanaan  245.000.000  55.000.000 

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas  105.706.289  (11.631.456)

Kas dan setara kas pada awal periode  84.678.006  41.647.572 

Kas dan setara kas pada akhir periode  190.384.295  30.016.116 
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