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Arab Saudi Tahan 2.050 Jamaah Haji Ilegal
dalifah, Arafat dan Mina di bawah
rencana keamanan yang ketat.
Pembatasan itu tetap berlaku
sampai akhir Minggu (2/8) untuk
memastikan haji dengan skala
yang diperkecil berjalan aman
diadakan di tengah kekhawatiran
Covid-19. Pelanggaran dapat dihukum dengan denda SR10.000
(sekira Rp39 juta) yang akan
berlipat ganda jika pelanggaran
diulangi.
Kantor berita SPA mengutip
juru bicara itu mendesak warga
Saudi dan warga asing untuk
mematuhi instruksi terkait haji.
“Petugas keamanan memberlakukan penguncian ketat di tempattempat suci untuk menegakkan
instruksi dan menangkap pelanggar,” tambahnya.
Sementara itu, untuk me-

Para pelanggar dapat diganjar dengan
denda mencapai SR10.000 atau sekira
Rp39 juta.
RIYADH (IM)- Sekira
2.050 orang telah ditahan di
kota suci Makkah, Arab Saudi
karena berusaha menyusup ke
situs-situs suci tanpa izin haji.
Hal itu dilaporkan media lokal
mengutip Juru bicara Komando
Pasukan Keamanan Haji.
Juru bicara itu menambahkan bahwa tindakan hukum telah
diambil terhadap para pelanggar
karena upaya mereka digagalkan
untuk melakukan haji melanggar
tindakan pencegahan virus ko-

rona dan protokol pencegahan.
Dikutip Gulf News, juru
bicara itu mengatakan bahwa
pasukan keamanan telah memperketat keamanan di dalam
dan sekitar situs suci di Makkah
untuk menegakkan peraturan
dan menangkap pelanggar selama hari-hari sebelum ziarah
tahunan haji.
Pada 19 Juli, Arab Saudi mulai
melarang orang-orang yang tak
memiliki izin memasuki tempattempat suci di Makkah, Muz-

mantau situs-situs suci di Makkah
selama haji, otoritas keamanan di
Makkah, Arab Saudi mengerahkan 6250 kamera CCTV.
Penggunaan ribuan CCTV
tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk memantau para jamaah
haji. Namun, ini juga digunakan
untuk memantau orang-orang
yang mencoba memasuki situssitus suci secara ilegal, mengingat
haji tahun ini dilakukan secara
terbatas sebagai dampak dari
pandemi Covid-19.
“Pusat pemantauan haji terhubung dengan sekitar 772 kamera pada waktu tertentu untuk
memastikan pasukan keamanan
dapat memantau dan menanggapi pergerakan semua jemaah
haji,” ucap Brigadir Abdulrahman
al-Qahtani, komandan yang ber-
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AS Amankan 100 Juta Dosis Vaksin
Covid-19, Korban Meninggal Meningkat

tanggung jawab untuk memantau Jembatan Jamaraat tempat
jamaah haji melakukan lempar
jumrah.
“Kamera-kamera ini digunakan dari pusat kontrol untuk
membantu pasukan keamanan
kami di lapangan untuk membantu mereka dengan pergerakan jamaah saat menjalankan
prosesi haji di seluruh situs suci,”
sambungnya, seperti dilansir Al
Arabiya pada Minggu (2/8).
Pusat kontrol memiliki tugas utama untuk memberikan
gambaran yang lebih luas kepada
petugas lapangan umum tentang
apa yang terjadi di lokasi, di mana
petugas di kantor pusat dapat
menyesuaikan dan memperbesar
rekaman menggunakan kamera
CCTV. tom

WASHINGTON(IM)
- Dua perusahaan besar akan
memasok pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan 100
juta dosis vaksin virus korona
eksperimen.
Kesepakatan itu mengharuskan pemerintah AS membayar perusahaan obat Prancis,
Sanofi, dan perusahaan Inggris, GlaxoSmithKline, sebesar
USD2,1 miliar untuk memasok
vaksin yang cukup untuk 50
juta orang, dengan opsi membeli lagi 500 juta dosis.
Pembelian itu dilakukan
dalam program pemerintah
Presiden Donald Trump bernama Operation Warp Speed
untuk mempercepat vaksin Covid-19 ke pasar pada akhir 2020.
“Investasi hari ini mendukung kandidat vaksin terbaru kita, produk yang sedang
dikembangkan oleh Sanofi
dan GSK, semua melalui uji
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LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Maret 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET

31/03/2020

ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Deposito berjangka
Piutang usaha-pihak berelasi
Piutang usaha-pihak ketiga
Piutang lain-lain -pihak berelasi
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Investasi pada entitas asosiasi
Uang muka investasi
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan pada tanggal 31 Maret 2020
dan 31 Maret 2019 masing-masing
sebesar USD 37.945 dan USD 37.649
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

31/03/2019

88.944
133.805
6.000
12.688
241.437

63.454
259.056
6.600
5.097
6.580
6.512
347.299

137.596.813
10.050.000
412

125.376.113
708

LIABILITAS DAN EKUITAS

31/03/2020

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang pajak
Utang dividen
Biaya yang masih harus dibayar
Pendapatan diterima dimuka
Utang lain - lain - pihak ketiga
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
EKUITAS
Modal saham - 2.720.000.000 lembar saham. nilai
nominal Rp.50 per saham. ditempatkan dan
disetor penuh 870.701.000 dan 680.000.000
lembar saham pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Tidak ditentukan penggunaannya
Penghasilan komprehensif lain
- Selisih kurs penjabaran laporan keuangan
- Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
Jumlah Ekuitas

147.647.225

125.376.821

147.888.662

125.724.120 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

31/03/2019

829
14.187
11.680
8.846
35.542

4.063.367

3.388.142

BEBAN POKOK PENDAPATAN

10.131.133

677.988

133.365.778

121.554.648

74.996
(8.010 )
147.627.264

74.996
(7.196 )
125.688.578

147.888.662

125.724.120

31/03/2019

31/03/2020

12.000

24.213

-

-

LABA BRUTO

12.000

24.213

Pendapatan bunga

11.207

18.565

11.946.769

11.114.791

24.548

14.212

Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi
Pendapatan lain-lain - pihak berelasi

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo per 31 Maret 2018
Laba bersih tahun berjalan
Bagian atas rugi penghasilan komprehensif lain
dari entitas asosiasi
Saldo per 31 Maret 2019
Kenaikan Modal Saham
Agio Saham
Laba bersih tahun berjalan
Bagian atas rugi penghasilan komprehensif lain
dari entitas asosiasi
Saldo per 31 Maret 2020

31/03/2020
PENDAPATAN

160
12.346
10.608
238.284
261.398

Rugi selisih kurs - bersih
Beban umum dan administrasi
Beban keuangan
Beban pajak

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Untuk Tahun - tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2020 dan 2019
(disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
Modal saham
Tambahan
ditempatkan
dan disetor modal disetor
penuh

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun - tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Untuk Tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

(1.406)

(23.336)

(179.874)

(240.746)

(86)

(99)

(2.028)

(1.885)

11.799.130

10.881.502

11.811.130

10.905.715

-

-

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Saldo laba
Selisih kurs
penjabaran
laporan
Tidak ditentukan
keuangan Ditentukan penggunaannya
penggunaannya

Bagian atas
penghasilan
komprehensif Jumlah Ekuitas
lain dari entitas
asosiasi

3.388.142
-

677.988
-

74.996
-

-

110.648.933
10.905.715
-

(3.527)
(3.669)

114.786.532
10.905.715
(3.669)

3.388.142
675.225
-

677.988
9.453.145
-

74.996
-

-

121.554.648
11.811.130
-

(7.196)
(814)

125.688.578
675.225
9.453.145
11.811.130
(814)

4.063.367

10.131.133

74.996

-

133.365.778

(8.010)

147.627.264

Pajak Kini
LABA BERSIH

11.811.130

RUGI KOMPREHENSIF LAINNYA
Bagian atas rugi penghasilan komprehensif lain dari
entitas asosiasi
LABA BERSIH KOMPREHENSIF
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

(814)
11.810.316
0,0136

0,0136

12.600
(198.418)
(2.028)
11.207
(86)
(176.725)

53.594
(219.050)
(1.885)
18.565
(99)
(148.875)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penempatan deposito berjangka
Penarikan deposito berjangka
Penambahan investasi pada entitas asosiasi
Uang muka investasi
Perolehan aset tetap
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas investasi

(133.805)
259.056
(274.745)
(10.050.000)
-

(259.056)
436.173
-

(10.199.494)

176.419

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman dari pihak ketiga
Tambahan modal disetor
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK
KAS DAN BANK, AWAL TAHUN
KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN

238.284
10.128.370
10.366.654
35.055
25.490
63.454
88.944

(23.336)
4.208
59.246
63.454

(698)

Catatan :

1 1 Penyajian Laporan Keuangan Publikasi untuk dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020
disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT. Sumber Energi Andalan Tbk yang telah ditelaah secara
terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang laporannya tertanggal
 -XOL  PHQ\DWDNDQ .HVLPSXODQ :DMDU  7DQSD  0RGL¿NDVLDQ VHGDQJNDQ SHQ\DMLDQ /DSRUDQ
Keuangan Publikasi untuk dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, disusun berdasarkan
Laporan Keuangan PT. Sumber Energi Andalan Tbk, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja, Suhartono yang laporannya tertanggal 17 September 2019 menyatakan opini
(3.669)
:DMDU7DQSD0RGL¿NDVLDQ
10.902.046 2. Informasi tertentu, seperti catatan atas Laporan Keuangan tidak termasuk dalam informasi yang
disajikan diatas.
0,0160 3. Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 masing masing adalah Rp 16.367 dan Rp. 14.244 untuk setiap 1 Dolar AS.

10.905.715

LABA KOMPREHENSIF PER SAHAM DASAR
DAN DILUSIAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran aktivitas operasional lainnya-bersih
Pembayaran beban pajak
Penerimaan pendapatan bunga
Pembayaran beban keuangan
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi

31/03/2019

0,0160
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klinik dan manufaktur, dengan potensi membawa ratusan juta dosis yang aman dan
efektif bagi rakyat Amerika,”
ujar Alex Azar, sekretaris
Departemen Kesehatan dan
Layanan Manusia AS.
Vir us korona telah
menginfeksi 4,5 juta orang
di AS dan menewaskan lebih
dari 152.000 warga AS. Pusat
Kontrol Penyakit AS (CDC)
memperkirakan ada antara
168.000 dan 182.000 orang
yang diperkirakan meninggal
pada 22 Agustus. Kematian
diprediksi meningkat drastis
di Alabama, Kentucky, New
Jersey, Puerto Rico, Tennessee dan Washington.
CDC juga merilis studi
yang menyatakan Covid-19
menyebar pada hampir setengah staf dan peserta kamp
di Georgia selama sepekan
setengah silam. “Investigasi
menunjukkan anak pada semua
umur terjangkit Covid-19 dan
berbeda dengan laporan awal
yang mungkin memainkan
peran penting dalam penyebaran,” papar pernyataan CDC.
Infeksi baru meningkat
hampir 2.000 di Illinois pada
Jumat (31/7), menurut departemen kesehatan negara bagian itu. Jumlah itu merupakan
peningkatan harian tertinggi
sejak Mei. Di Indiana mengalami peningkatan kasus baru
901 dalam periode yang sama.
Penasehat pandemi Gedung Putih Dr Deboran Birx
menyatakan virus tampaknya
beralih dari kawasan Sunbelt
termasuk Arizona, California,
Florida dan Texas menuju ke
wilayah Midwest. gul

Politikus AS
Tolak Masker
Meninggal
Akibat Korona
WASHINGTON (IM)Kematian Herman Cain (74)
akibat virus korona (Covid-19)
menjadi ironi. Pasalnya Cain
adalah salah satu tokoh yang
tegas menolak penggunaan
masker.
Cain adalah politikus Partai
Republik. Dia pernah jadi kandidat calon Presiden Amerika
Serikat (AS) pada 2012 lalu.
Cain akibat komplikasi dari
virus Corona. Associated Press
melaporkan, Sabtu (1/8), kabar
Cain meninggal disampaikan
lewat akun Twitter dan situs
resminya.
Cain meninggal pada Kamis (30/7) waktu setempat,
setelah dirawat selama beberapa minggu. Tidak diketahui
pasti kapan dan di mana Cain
terinfeksi Covid-19.
Sebelum dinyatakan positif Covid-19, Cain menghadiri
kampanye kandidat calon presiden petahana AS, Donald
Trump, di Oklahoma pada
20 Juni lalu. Cain diketahui
menjabat ketua bersama Black
Voices for Trump.
Dalam kampanye itu, Cain
muncul tanpa menggunakan
masker. Cain diketahui salah
satu tokoh yang tegas menolak
penggunaan masker. Sikap
yang sama sebelumnya juga
ditunjukkan Trump.
Dalam sebuah foto yang
dijepret pada rapat umum itu
terlihat Cain tak menggunakan
masker. Dia duduk dekat dengan orang lain yang juga tidak
mengenakan masker.
Hingga kemudian, lewat
akun Twitter-nya, Cain mengabarkan dirinya positif Covid-19 pada 29 Juni. Dia lalu
dirawat di rumah sakit 1 Juli
karena gejalanya serius.
“Kami tahu ketika ia pertama kali dirawat di rumah
sakit dengan Covid-19 bahwa
ini akan menjadi pertarungan
yang sulit,” tulis Calabrese di
situs webnya.
Tr ump menyampaikan
dukacita lewat cuitannya pada
Kamis (30/7). Dia mengatakan
juga berbicara melalui telepon
kepada keluarga Cain. Saat
memulai konferensi pers di
Gedung Putih, Trump pun
bicara soal kematian Cain.
“Dia adalah orang yang
sangat istimewa dan sayangnya
dia meninggal karena sesuatu
yang disebut virus Tiongkok
,” kata Trump, menggunakan
moniker yang sering dia anggap sebagai virus korona baru,
yang pertama kali terdeteksi di
Tiongkok.
“Kami mengirimkan doa
kepada istri Herman, Gloria.
Dan saya harus mengatakan,
Amerika berduka atas 150.000
orang Amerika yang nyawanya diambil oleh musuh yang
mengerikan dan tak terlihat
ini,” tambahnya. ans

