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Presiden Jokowi: Komcad Harus Siap
jika Negara dalam Keadaan Perang
Mobilisasi  3.103 anggota komponen 
ca dangan (komcad) hanya boleh dilaku-
kan Presiden Republik Indonesia atas 
persetujuan DPR.

gota. Komponen cadangan 
tidak aktif  setiap hari. Setelah 
mereka ditetapkan,  para ang-
gota akan kembali ke profesi 
masing-masing.

“Masa aktif  komponen 
cadangan tidak setiap hari. 
Tidak setiap saat. Setelah pene-
tapan ini saudara-saudara kem-
bali ke profesi masing-masing. 
Anggota komponen cadangan 
tetap berprofesi seperti biasa,” 
katanya, Kamis (10/7).

Jokowi mengatakan, bah-
wa masa aktif  komponen 
cadangan hanyalah pada saat 
mengikuti pelatihan dan ke-
tika ada mobilisasi. Meski be-
gitu dia meminta agar anggota 
komponen cadangan selalu 
siap saat dipanggil negara.

“Tetapi anggota kompo-
nen cadangan harus selalu 
siaga jika dipanggil negara. 
Komponen cadangan dikerah-
kan bila negara dalam keadaan 
darurat militer atau keadaan 
perang,” ungkapnya.

Dia mengatakan, bahwa 
mobilisasi hanya bisa dilakukan 
oleh presiden atas persetujuan 
DPR. Sehingga dia mengingat-
kan bahwa anggota komponen 
cadangan dilarang melakukan 
kegiatan mandiri.

“Dimobilisasi oleh pres-
iden dengan persetujuan DPR , 
yang komando dan kendalinya 
berada di Panglima TNI. Arti-
nya tidak ada anggota kompo-
nen cadangan yang melakukan 
kegiatan mandiri,” tuturnya.

Menteri Pertahanan Prabo-
wo Subianto melaporkan bah-
wa komponen cadangan yang 
ditetapkan berjumlah 3.103 
orang.

“Terdiri dari Rindam Jaya 
500 orang, Rindam III Sili-
wangi 500 orang, Rindam IV 

Diponegoro 500 orang, Rin-
dam V Brawijaya 500 orang, 
Rindam XII Tanjungpura 499, 
Universitas Pertahanan 604 
orang,” ujarnya.

Dimana pembentukan 
komponen cadangan dimulai 
pada bulan Mei yakni pendaf-
taran tanggal 17-31 Mei 2021. 
Lalu seleksi tanggal 1 sampai 
17 Juni 2021. Kemudian lati-
han dasar kemiliteran 21 Juni 
sampai 18 September 2021. 
Terakhir adalah hari ini tanggal 
7 Oktober 2021 merupakan 
tahapan penetapan sebagai 
pasukan komponen cadangan.

Cek Pasukan
 Jokowi dan Prabowo 

Subianto sempat mengecek 
kesiapan pasukan komcad 
dengan naik mobil jip.

Berdasarkan pantauan se-
cara virtual dari kanal You-
tube Sekretariat Presiden, 
Jokowi dan Prabowo langsung 
bergegas ke mobil jip yang 
dikendarai oleh prajurit TNI 
usai menerima laporan dari 
komandan upacara.

Jokowi-Prabowo nampak 
gagah berdiri sambil melihat 
kesiapan pasukan Komcad 
2021 yang sudah ditetapkan. 
Di sisi lain, para pasukan nam-
pak dalam kondisi siap.  han

Mobilisasi 3 103 anggota komponen

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
menjadi inspektur upacara 
penetapan komponen cadan-
gan (Komcad) tahun 2021 

yang digelar di di Pusdiklatpas-
sus, Kopassus, Batujajar, Band-
ung, Jawa Barat.

Jokowi menjelaskan, ang-
gota komcad ada 3.103 ang-

JAKARTA (IM) Presi yang digelar di di Pusdiklatpas

Gerindra Dukung Pertemuan Jokowi
dengan Elit Parpol Bahas Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Partai 
Gerindra mendukung perte-
muan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dengan pimpinan 
partai politik untuk memba-
has jadwal pemungutan suara 
Pemilu 2024.

“Saya setuju sekali lagi. 
Itu adalah langkah bijak dan 
baik supaya ada dialog dan in-
teraksi sehingga pemerintah 
bisa mendengar langsung dari 
pimpinan partai-partai,” kata 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
Partai Gerindra Ahmad Mu-
zani di Senayan, Jakarta, Ka-
mis (7/10).

Menurut Muzani, perte-
muan itu akan menyatukan 
berbagai pendapat terkait hari 
pencoblosan Pemilu 2024. 
Oleh karena itu, ia berharap 
wacana itu dapat terwujud.

“Partai bisa mendengar 
langsung dari pemerintah 
tentang beberapa hal yang 
bisa dijelaskan dalam forum,” 
ujarnya.

Terkait banyaknya fraksi 
di DPR yang menolak usulan 
pemerintah untuk menyeleng-
garakan pencoblosan pada 15 
Mei 2024, menurut Muzani,  
hal itu bagian dari demokrasi 

yang berkembang di parle-
men. “Jadi itu adalah sesuatu 
yang baik dan saya kira jadi 
pembelajaran yang baik. Saya 
menganggapnya itu sesuatu 
yang dinamis saja,” nilai ang-
gota Komisi II DPR itu.

Anggota Komisi II DPR 
dari Fraksi PDI-P Arif  Wi-
bowo sebelumnya mengu-
sulkan agar Presiden Jokowi 
mengumpulkan para ketua 
umum partai politik guna 
membahas pelaksanaan Pe-
milu dan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) 2024 men-
datang. Arif  berpendapat, 
Jokowi perlu mempertemu-
kan para ketua umum partai 
karena sejauh ini belum ada 
kesepakatan di antara partai 
politik mengenai tanggal 
pencoblosan Pemilu 2024.

“Menurut hemat saya 
malah perlu untuk presiden 
mengundang ketua umum 
parpol, mendiskusikan ten-
tang hal-hal yang pokok yang 
prinsip terkait dengan pelak-
sanaan Pemilu 2024 dan Pe-
milihan Kepala Daerah tahun 
2024,” kata Arif  saat ditemui 
di Kompleks Parlemen, Ja-
karta, Rabu (6/10).  mei

Komnas HAM akan Panggil Semua
Psikolog yang Pernah Memeriksa MS

JAKARTA (IM) - Komisi 
Nasional Hak Asasi Manu-
sia (Komnas HAM) akan 
memanggil semua psikolog 
yang pernah memeriksa MS, 
pegawai Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat yang 
diduga korban perundungan 
dan pelecehan seksual di tem-
pat kerjanya.

Komisioner Komnas 
HAM Beka Ulung Hapsara 
menjelaskan,

Rencananya, psikolog 
yang pernah memeriksa MS 
akan dipertemukan dengan 
psikolog yang pernah memer-
iksa MS di Komnas HAM.

“Kita akan meminta ket-
erangan dan informasi dari 
semua psikolog yang pernah 
memeriksa MS untuk me-
lihat konsistensi hasil dan 
rekomendasi pemulihan yang 
dibutuhkan,” kata Beka ke-
pada wartawan, Kamis (7/10).

Pekan depan Komnas 
HAM kembali mengundang 
MS untuk memperbarui 
keterangan.“Meminta ket-
erangan tambahan juga ke MS 
terkait perkembangan proses 
yang ada,” ucapnya.

Selain itu, Beka me-
nyarankan agar tim kuasa 
hukum MS menyiapkan me-
kanisme perlindungan dan 
pemulihan trauma untuk MS. 
Hal itu disampaikan Beka me-

nyusul keterangan tim kuasa 
hukum MS yang mengatakan, 
berdasarkan pemeriksaan 
psikolog Lembaga Perlindun-
gan Saksi dan Korban (LPSK) 
menyatakan kliennya men-
gidap post traumatic stress 
disorder (PTSD). “Saya kira 
penting untuk kuasa hukum 
MS membuat mekanisme 
perlindungan dan pemuli-
han trauma yang dibutuhkan 
dalam proses yang ada seka-
rang,” tutur Beka.

Mekanisme itu, lanjut 
Beka, bisa dengan menghad-
irkan psikolog pribadi yang 
menemani MS dalam men-
jalani proses pengungkapan 
perkaranya.“Karena proses 
hukumnya tidak sebentar, 
sementara di sisi lain publik 
juga menunggu keadilan ke-
pada MS bisa segera hadir,”  
ujarnya.

MS diduga mengalami pe-
rundungan dan pelecehan sek-
sual dari rekan kerjanya di KPI 
pusat. Perundungan disebut 
terjadi tahun 2012, sementara 
tindakan pelecehan seksual 
pada 2015. Tim kuasa hukum 
MS sempat menyampaikan 
agar KPI juga memberikan 
pendampingan psikologis 
pada keluarga MS, terutama 
untuk ibu dan istrinya yang 
secara mental juga terdampak 
atas perkara ini.  han

PARIPURNA PENUTUPAN
MASA SIDANG DPR

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) 
menyerahkan dokumen ke Wakil 
Ketua DPR Muhaimin Iskandar 
(kanan) dalam Rapat Paripurna 
DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2021-2022 di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Kamis (7/10). Rapat paripurna 
tersebut beragendakan pendapat 
fraksi-fraksi terhadap RUU usul 
inisiatif Komisi II DPR dan penge-
sahan menjadi RUU usul DPR, 
persetujuan pembahasan waktu 
pembahasan RUU Penanggulan-
gan Bencana dan RUU tentang 
Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, serta 
pengesahan UU Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan.
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Telp : +62-21-3111 6101DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI  
Penerimaan kas dari pelanggan  8.582.341.228   15.505.735.714 
Pembayaran kas kepada pemasok   (10.021.294.099)  (7.837.018.111)
Pembayaran kas kepada karyawan  (7.007.678.500)  (19.668.873.480)
Penerimaan dari pendapatan bunga  626.910.706   3.443.159.112 
Pembayaran pajak penghasilan  (1.373.077.220)  (1.471.621.584)
Pembayaran bunga dan beban keuangan  (13.438.976)  (331.234.931)
Penerimaan dari penghasilan lainnya  2.516.898.653   2.299.127.487 
Kas Bersih yang Digunakan Untuk  

   
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  
Uang muka pembelian aset tetap  (134.636.000)  (340.751.300)
Investasi lain-lain  -   27.802.000.000 

Perolehan aset tetap  -   (2.200.104.496)
Hasil penjualan aset tetap  -   73.000.000 

   
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  
Pembayaran atas liabilitas sewa  (252.000.000)  - 
Kas Bersih yang Digunakan untuk  

   

   

   

   

   

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

 Kamar 7.987.681.460 8.062.217.675
 Makanan dan minuman 4.947.438.306 7.213.234.188
 Fitness dan spa 116.557.152 481.414.371
 Binatu 41.248.200 63.706.489
 Lain-lain 24.115.732 57.929.888

BEBAN  DEPARTEMENTALISASI  
Beban langsung  
 Makanan dan minuman  (1.027.335.405)  (1.888.940.543)
 Binatu  (175.498)  (675.344)
 Lain-lain  (1.845.666)  (221.742)
Sub-jumlah beban langsung  (1.029.356.569)  (1.889.837.629)
Gaji dan tunjangan  (2.105.653.999)  (4.841.455.340)
Beban departementalisasi lainnya  (536.632.873)  (896.223.622)

Beban penjualan dan pemasaran  (21.569.906)  (100.750.858)
Beban umum dan administrasi  (18.704.204.091)  (21.659.448.892)
Pendapatan imbalan kerja karyawan  883.628.862   1.321.000.667 
Pendapatan (beban) operasi lainnya - bersih  2.307.245.839   1.038.209.269 

Pendapatan bunga - bersih  626.910.706   3.443.159.112 
Beban keuangan  (13.438.976)  (331.234.931)

RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN  

Pajak tangguhan  (654.881.667)  (1.110.727.362)
Beban Pajak Penghasilan  (654.881.667)  (1.110.727.362)

Keuntungan (kerugian) aktuarial atas   

Pajak penghasilan terkait  432.123.640   (112.796.759)

  
Kenaikan (Penurunan) yang belum   
 direalisasi atas perubahan nilai  
 wajar efek yang tersedia untuk dijual  403.830.000   (1.106.855.000)

RUGI PERIODE BERJALAN YANG  
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:  

PERIODE BERJALAN YANG DAPAT  
DIATRIBUSIKAN KEPADA :  

DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA   
PEMILIK ENTITAS INDUK  (5)  (8)

EKUITAS

   
Modal saham - nilai nominal   
 Rp 200 per saham  
 Modal dasar - 850.000.000 saham  
 Modal ditempatkan dan   
  disetor penuh - 446.674.175 saham  89.334.835.000   89.334.835.000 
Tambahan modal disetor - bersih  1.116.892.763   1.116.892.763 
Selisih transaksi perubahan ekuitas  

Komponen ekuitas lain  
 Penurunan yang belum direalisasi atas  
  perubahan nilai wajar efek yang  
  tersedia untuk dijual  (3.104.650.000)  (3.508.480.000)
Saldo laba   
 Belum ditentukan penggunaannya  94.933.227.539   97.451.463.139 
 Telah ditentukan penggunaannya  
  untuk dana cadangan umum  750.000.000   750.000.000 
    
Sub-jumlah  184.050.305.302   186.164.710.902 

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET
 
ASET LANCAR

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK  
Utang usaha   1.824.578.612   2.248.081.855 
Utang lain-lain 
 Pihak berelasi  700.000.000   - 

Utang pajak  441.233.875   1.138.937.644 
Pendapatan diterima di muka  696.090.378   4.747.352.754 
Beban masih harus dibayar  996.595.734   1.167.279.550 

 perabot dan perlengkapan hotel  
 serta kesejahteraan karyawan  142.341.152   239.780.544 
Liabilitas sewa yang   
 direalisasi dalam satu tahun  240.731.135   229.966.188 

    
LIABILITAS JANGKA PANJANG   
Liabilitas pajak tangguhan - bersih  39.210.661.111   38.966.452.031 

Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang  
 direalisasi dalam satu tahun  -   240.731.135 

    

Kas dan setara kas  70.672.370.483   77.841.604.715 

Investasi jangka pendek  10.672.650.000   10.268.820.000 

Piutang usaha - neto  

Piutang lain-lain  399.168.863   508.411.730 

Persediaan  718.764.529   660.434.325 

Pajak dibayar di muka  256.757.713   223.434.233 

Biaya dibayar di muka   1.438.264.939   1.024.989.685 

Uang muka  524.594.149   476.503.960 

   

Catatan :    
   

anaknya tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir  pada  tanggal  
tersebut  diambil  dari  laporan  keuangan konsolidasian interim yang telah diaudit oleh 

GmbH

  
  
  
  
 

Direksi

ASET TIDAK LANCAR  

Investasi saham  25.000.000.000   25.000.000.000 

Piutang pihak berelasi  24.000.000.000   24.000.000.000 

 akumulasi penyusutan sebesar  

 Rp 169.907.559.443 pada tanggal  

 30 Juni 2021 dan Rp.162.255.844.367  

 pada tanggal 31 Desember 2020  234.192.740.308   241.844.455.384 

Uang muka pembelian aset tetap  6.369.024.402   6.234.388.402 

Taksiran klaim pajak penghasilan  3.288.197.836   2.469.932.528 

BANDUNG (IM) - Petu-
gas Lapas Kelas IIA Narkotika 
Bandung (Banceuy) menemu-
kan puluhan bungkus plastik 
berisi narkoba jenis sabu dan 
juga ganja sintetis.

Barang haram itu ditemu-
kan petugas jaga di antara tem-
bok luar dan pagar pembatas 
lapas pada Rabu (6/10).  

“Ketika petugas melak-
sanakan kegiatan razia sim-
patik, menemukan satu buah 
bungkusan plastik hitam yang 
dibungkus lakban,” ujar Kala-
pas Banceuy Tri Saptono, ke-
pada wartawan, Kamis (7/10).

Saat bungusan itu dibuka, 

petugas menemukan barang 
diduga narkotika dengan jum-
lah mencapai puluhan bungkus 
plastik kecil-kecil.

“Ada 87 plastik kecil di-
duga narkotika jenis sabu,” 
tuturnya.

Selain sabu-sabu, petugas 
juga mendapati narkotika jenis 
lainnya. Petugas menemukan 
tiga buah plastik sedang berisi 
tembakau sintetis.

“(Pemilik) tidak ada, kare-
na hanya dilempar jatuhnya di 
branggang (pembatas tembok 
dan pagar),” katanya.

Atas temuan tersebut, pi-
haknya sudah meminta Badan 

Narkotika Nasional (BNN) 
Kota Bandung untuk menyeli-
diki lebih lanjut. Barang bukti 
sudah diserahkan ke BNN 
Kota Bandung.“Sudah diserah-
kan barang buktinya ke BNN 
Kota Bandung,” katanya.

Sementara itu, atas temuan 
tersebut pihak lapas kemudian 
melakukan razia ke setiap blok 
kamar hunian napi. Hasil razia 
ditemukan sejumlah barang 
terlarang mulai dari ponsel 
hingga senjata tajam. “Ada tu-
juh senjata tajam, empat pon-
sel, dua powerbank, modem, 
bungkus korek api hingga gu-
lungan kabel,” ucap Tri.  han

Petugas Lapas Banceuy Bandung Temukan
Puluhan Plastik Isi Sabu dan Ganja Sintetis
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