
PADANG (IM)- Setelah 
mangkrak selama 1,5 ta-
hun, pembangunan jalan tol 
Padang-Sicincin dimulai kem-
bali awal September men-
datang. Prosesi dimulainya 
kembali pembangunan jalan 
tol tersebut ditandai pemu-
kulan gong yang dilakukan 
oleh anggota DPR RI, Amdre 
Rosiade didampingi Direktur 
Operasi III PT Hutama Karya, 
Koentjoro dalam syukuran di 

ruas jalan tol Padang-Sicincin, 
Sabtu (27/8).

Menurut Koentjoro, jalan 
tol Padang-Sicincin merupakan 
bagian dari Jalan Tol Trans 
Sumatera Padang-Pekanbaru. 
Pembangunannya dimulai se-
jak 20 Desember 2018. Dari 
main road sepanjang 36 km, 
hingga posisi Agustus 2022 
atau 4 tahun, baru disele-
saikan 4,2 Kilometer. Dari 4,2 
kilometer itu, baru bisa dilalui 

Mangkrak 1,5 Tahun, Pembangunan Tol
Padang-Sicincin Dimulai Lagi September

sepanjang 2 kilometer saja. 
“Pembangunan sudah terhenti 
sejak 1,5 tahun lalu. Jadi kita itu 
berhenti di akhir 2020,” kata 
Koentjoro usai meresmikan 
kembali pembangunan tol itu.

Menurut Koentjoro, pe-
nyebab utama terhentinya 
pembangunan adalah persoa-
lan pembebasan tanah. Saat 
ini, sudah ada kemajuan den-
gan pembebasan tanah yang 
mencapai 77 persen. “Secara 
nasional, Padang-Sicincin ter-
golong sangat sedikit diband-
ing wilayah lainnya di Indo-
nesia. Memang lambat ya di 
Sumbar,” kata Koentjoro. 
Dampaknya tentu saja, ma-
syarakat Sumbar tidak bisa 
menikmati infrastruktur yang 
baik dan berkualitas, sehingga 
kendala-kendala yang berkaitan 
dengan kemacetan dan distri-
busi logistik yang maksimal 
tidak bisa dilakukan. Proyek 
yang seharusnya dimaksimal-
kan untuk proyek Tol Padang-

Sicincin selama ini dialihkan 
ke Pekanbaru dan Palembang.

Koentjoro mengaku, Hu-
tama Karya sangat berterima 
kasih dengan apa yang di-
lakukan anggota Komisi VI 
DPR-RI asal Sumatera Barat, 
Andre Rosiade yang mem-
bantu penyelesaian kendala-
kendala pembangunan tol dan 
mendorong pembangunan 
tol Padang-Sicincin kembali 
dilakukan.

“Kami berterima kasih 
kepada Pak Andre Rosiade 
selaku anggota DPR-RI dari 
daerah pemilihan Sumatera 
Barat yang sudah luar biasa 
dukungan untuk membantu 
bagaimana persoalan lahan ini 
bisa diselesaikan. Uang tidak 
masalah. Masalahnya hanya 
pembebasan lahan. Kalau 
lahan sudah dibebaskan, pem-
bangunan bisa dipercepat,” 
kata Koentjoro menambahkan.

Sementara itu, anggota 
DPR RI, Andre Rosiade men-

RITUAL MERAWAT SITUS TAPAK NOTO PB X
Warga menari tarian Jaran Kepang pada ritual merawat petilasan atau situs Tapak Noto di Sumbung, Cepogo, Boyolali, 
Jawa Tengah, Minggu (28/8). Ritual merawat situs Tapak Noto yang dilakukan warga lereng Gunung Merapi tersebut 
sebagai wujud untuk menjaga dan melestarikan situs jejak telapak kaki Paku Buwono (PB) X dan permaisuri PB X Keraton 
Kasunanan Surakarta serta untuk mengangkat potensi ekonomi wisata sejarah. 
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BOGOR (IM)- PT Solusi 
Bangun Indonesia Tbk (SBI) 
Pabrik Narogong, kembali 
menyalurkan beasiswa SBI 
Peduli Pendidikan (SPP) bagi 
451 siswa/i setingkat SD, SLTP, 
dan SLTA yang berasal dari 
sembilan desa yang berada di 
Kecamatan Klapanunggal dan 
satu dusun di Kecamatan Gu-
nung Putri, Kabupaten Bogor.

Proses penyerahan ini di-
lakukan secara serentak di ma-
sing-masing desa pada periode 
23 - 26 Agustus 2022 dan dihadiri 
oleh perwakilan SBI, Forkopim-
cam, pemerintah desa, tokoh 
masyarakat dan orang tua/wali 
penerima beasiswa. 

Sektor pendidikan meru-
pakan investasi penting demi 
tercapainya kompetensi sumber 
daya manusia yang berkualitas 
dan mampu bersaing demi 
kemajuan bangsa. 

General Affairs & Com-
munity Relations Manager SBI 
Pabrik Narogong, Nur Lailiyah 
mengatakan, hal ini sejalan 
dengan komitmen perusahaan 
untuk berpartisipasi mendu-
kung sektor pendidikan bagi 
masyarakat terutama di area 
operasional SBI. 

“SBI menaruh perhatian 
penting pada peningkatan 
kualitas pendidikan masyara-
kat. Melalui pilar CSR SBI 
Cerdas, kami melaksanakan 
berbagai program di bidang 
pendidikan sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial, salah 
satunya dengan pembagian 
beasiswa,” ucap Nur Lailiyah 
kepada wartawan,kemarin.

L e b i h  l a n j u t ,  L a i l y 
menjelaskan bahwa program 
beasiswa SPP ditujukan bagi 
siswa/i yang berasal dari ke-
luarga pra sejahtera, yatim 
piatu, dan berprestasi dimana 
proses seleksi dan penerimaan 
beasiswa dilakukan dengan 
keterlibatan aktif  pemerintah 
desa setempat. 

“Kami  ingin mendukung 
gerakan akses pendidikan bagi 
semua kalangan masyarakat, 
karena pendidikan adalah hak 

semua warga negara. Keterli-
batan pemerintah desa dalam 
proses ini merupakan wu-
jud sinergi antara SBI dengan 
pemerintah dan pemangku 
kepentingan lainnya,” ujarnya.

Momen pembagian bea-
siswa yang diselenggarakan 
SBI ini juga dilengkapi dengan 
sesi motivasi dari narasumber 
yang berasal dari latar belakang 
psikologi, pendidik dan akti-
vis sosial serta testimoni dari 
penerima beasiswa sebelumnya. 
Terlihat antusiasme yang tinggi 
dari penerima beasiswa maupun 
orang tua yang hadir dalam 
acara ini. 

“Kami berharap, program 
ini bisa mendukung naiknya 
indeks pendidikan masyarakat 
di sekitar SBI dan dirasakan 
manfaatnya secara nyata oleh 
masyarakat,” paparnya

Sementara dalam sambu-
tannya, Camat Klapanunggal, 
Drs. Ahmad Kosasih, MSi, 
menyampaikan

penghargaannya yang sebe-
sar-besarnya kepada PT SBI.

“Kami sangat mengapresi-
asi upaya yang telah dilakukan 
oleh SBI di bidang pendidikan 
melalui program CSR. Ini seja-
lan dengan Pancakarsa untuk 
pembangunan dan  pertumbu-
han Kabupaten Bogor, yaitu 
Bogor Cerdas,“ ujarnya.

Beasiswa yang sudah dike-
luarkan oleh PT. SBI sejak 
pertama kali bergulir pada 
tahun 2005 silam, bidang pen-
didikan menjadi salah satu 
program unggulan SBI Pabrik 
Narogong. Tidak hanya bea-
siswa SBI Peduli Pendidikan, 
tetapi juga terdapat program 
beasiswa pendidikan kejuruan 
D3 atau EVE Program (Enter-
prise Based Vocational Educa-
tion), serta GENILO atau 
Genius Local yang merupakan 
beasiswa kuliah di perguruan 
tinggi negeri. 

Hingga saat ini, sudah lebih 
dari 5.000 beasiswa yang diberi-
kan bagi siswa dan siswi sekitar 
area operasional dan akan terus 
ditingkatkan kedepannya.  gio

PT SBI Berikan Beasiswa 451 Anak

LEBAK (IM)- Petugas 
Puskesmas Cisimeut melayani 
imunisasi dalam rangka Bulan 
Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 
2022 di permukiman warga Baduy 
pedalaman Kabupaten Lebak 
Provinsi Banten pada malam hari. 
“Kami terpaksa malam hari me-
layani BIAN agar target sebanyak 
157 anak balita Badui bisa diimu-
nisasi untuk mendukung Indone-
sia sehat,” kata Bidan Rika, seorang 
petugas Puskesmas Cisimeut saat 
ditemui di Posyandu Cijahe atau di 
perbatasan permukiman masyara-
kat Baduy dengan masyarakat luar 
kawasan permukiman Baduy di 
Kabupaten Lebak, Sabtu.

Pelaksanaan BIAN dilakukan 
di permukiman Baduy agar sukses 
hingga mencapai target sasaran se-
banyak 157 balita dapat menjalani 
imunisasi.  Selama ini, petugas 
kesulitan memberikan pelayanan 
imunisasi di permukiman masyara-
kat Baduy, karena pada siang dan 
sore hari mereka berada di ladang-
ladang untuk bercocok tanam.

 Mereka kembali berkumpul 
di rumah masing-masing pada 
malam hari sehingga petugas 
melakukan pelayanan imunisasi 
di malam hari. Bahkan, pelay-
anan imunisasi itu menggunakan 
lampu senter karena ada larangan 
menggunakan penerangan lampu 

cempor atau lampu tempel.
 Namun demikian, pelayanan 

BIAN dilakukan malam hari be-
lum mencapai target sasaran 
balita.  “Kami hanya bisa melaku-
kan imunisasi sebanyak 13 balita 
dari target 157 orang,” katanya.

 Menurut dia, petugas bidan 
kesulitan untuk melakukan pelay-
anan imunisasi di 67 perkam-
pungan di permukiman Baduy 
dengan sembilan posyandu.

Dari sembilan posyandu itu 
ditangani oleh sembilan tena-
ga bidan dan mereka melayani 
seorang bidan antara empat 
sampai enam kampung.

Selain itu kondisi topografi  

mencegah penyakit-penyakit 
tersebut.

“Kami bekerja keras agar 
balita-balita di permukiman 
Baduy bisa menjalani imunisa-
si sehingga ke depan mereka 
sehat,” kata Rika.

Sementara itu, Sarinah, 
warga Baduy mengaku dirinya 
malam hari setelah pulang 
dari ladang langsung ke Po-
syandu Cijahe dengan jalan 
kaki sepanjang dua kilometer 
dari rumah.

 “Dia merasa senang anak 
keduanya bisa diimunisasi di 
sini agar sehat tidak terserang 
penyakit,” katanya.  pra

alam di permukiman Baduy 
perbukitan, pegunungan dan 
curam terjal.

Dengan kondisi topografi 
itu, kata dia, petugas kesulitan 
melayani imunisasi dari rumah 
ke rumah.

Meski demikian, pihaknya 
tetap berupaya BIAN 2022 tetap 
bisa sukses di masyarakat Baduy 
untuk memberikan Vaksin Cam-
pak-Rubela, Vaksin Polio (OPV 
dan IPV), dan Vaksin Pentavalent 
(DPT-HB-Hib).

 Semua vaksin yang digu-
nakan telah mendapat rekomen-
dasi WHO dan izin edar dari 
Badan POM dan efektif  untuk 

Puskesmas Cisimeut Lebak Layani Imunisasi Anak Baduy Malam Hari

Jalan tol Padang-Sicincin merupakan 
bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera 
Padang-Pekanbaru. Pembangunannya 
dimulai sejak 20 Desember 2018. Dari 
main road sepanjang 36 km, hingga 
posisi Agustus 2022 atau 4 tahun, baru 
diselesaikan 4,2 Kilometer. Pembangu-
nannya terhenti sejak 1,5 tahun lalu.

gatakan lamanya pembebasan 
lahan ini bukti ketidakmam-
puan dan ketidakseriusan 
Pemprov Sumbar. “Kita ha-
rap Pemprov Sumbar segera 
bangun dari tidurnya, segera 
bekerja karena daerah lain 
yang 133 kilometer Pekanbaru-
Dumai bisa mereka selesaikan 
dalam 3 tahun, kita lima tahun 
masih 4,2 kilometer. Kan san-
gat memprihatinkan,” kata 
Andre Rosiade.

Andre mengkritik Pemer-
intah Provinsi Sumatera Barat 
yang tidak sanggup meny-
elesaikan persoalan jalan tol 
Padang-Sicincin. Mangkraknya 
tol membawa dampak buruk 
bagi daerah. “Sekali lagi, hara-
pan kami Pemprov bangun dari 
tidur, segera bebaskan lahan. 
Kami sebagai anggota DPR-RI 
mewakili Sumbar memastikan 
Hutama Karya bekerja dan 
memastikan anggarannya ada 
untuk pembangunan ini,” kata 
Andre.  pra

BOGOR (IM)- Dalam 
rangkaian  Peringatan Hari Ke-
merdekaan ke-77 RI tingkat 
Kabupaten Bogor, ribuan peserta 
mengikuti kegiatan  Jonggol 
Adventure yang dilaksanakan di 
Kecamatan Jonggol, Kabupaten 
Bogor, Minggu (28/8) dalam 
upaya mendukung tagline Kabu-
paten Bogor Sport And Tourism..

Gelaran ini dilaksanakan  
Koperasi Abdi Negara bekerja 
sama dengan Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Bogor, Perhu-
tani, unsur TNI dan Polri dan 
komunitas motor.

Plt. Bupati Bogor, Iwan 
Setiawan, perwakilan DPRD 
Kabupaten Bogor, komunitas 
otomotif, aparatur di tingkat 
desa dan kecamatan turut hadir 

dan mengikuti kegiatan Jonggol 
Adventure tersebut.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Se-
tiawan mengatakan, hari ini saya 
melihat antusias para pecinta ad-
venture yang ada di Kabupaten 
Bogor dan sekitarnya sangat luar 
biasa, mungkin karena kerinduan 
mereka untuk melaksanakan keg-
iatan jenis ini. “Jonggol adalah salah 
satu destinasi wisata, yakni wisata 
adventure. Mudah-mudahan ini 
bisa menjadi daya ungkit perekono-
mian khususnya di wilayah Jonggol 
dan sekitarnya,” kata Iwan.

Iwan menerangkan, ada 
1.000 lebih peserta yang mengi-
kuti kegiatan ini. Peserta yang 
hadir dari luar kota pasti mengi-
nap dan makan di wilayah Jong-
gol dan sekitarnya. Tentunya 
hal ini bisa menggairahkan eko-
nomi masyarakat Jonggol dan 
sekitarnya. Jadi kalau di Jonggol 
itu wisata adventurenya, di se-
belahnya yakni di Sukamakmur 
ada wisata alamnya.

“Pada intinya, meski Jonggol 
Adventure ini dilakukan di alam 
yang dikelola oleh Perhutani, kita 
tetap menjaga dan memelihara 
konservasi alam dengan baik, 
dengan tidak merusaknya sedik-
itpun,” terang Iwan.

Selanjutnya, Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kabupaten 
Bogor, Burhanudin mengung-
kapkan, atas nama Pemkab 
Bogor mengucapkan terima 
kasih dan memberikan penghar-
gaan setinggi-tingginya kepada 
Koperasi Abdi Negara atau 
Jonggol Adventure Community. 
Ini adalah event yang dikaitkan 
dengan Peringatan Hari Ke-
merdekaan yang ke -77 tingkat 
Kabupaten Bogor.

“Kegiatan ini sudah masuk 
kalender event Kabupaten 
Bogor, Insya Allah akan terus 
berlanjut dan menjadi ikon ke-
giatan olahraga dan pariwisata. 
Sesuai jargon, Kabupate Bogor 
Sport And Tourism,” ungkap 
Burhanudin. 

Burhanudin menjelaskan, 
Jonggol Adventure ini adalah 
salah satu olahraga yang digemari 
masyarakat khususnya kawula 
muda. Daripada anak-anak muda 
kita kebut-kebutan di jalan raya, 
mengganggu ketertiban, kita beri 
wadah bagi mereka untuk meny-
alurkan hobi dan bakat.

“Pada dasarnya tugas pemer-
intah itu melayani masyarakat. 
Ketika masyarakat itu punya hobi, 
pemerintah harus mewadahi, 
sehingga ada ruang bagi mer-
eka untuk berkarya berpartisi-
pasi dalam pembangunan melalui 
prestasinya masing-masing,” jelas 
Burhanudin.  gio

Jonggol Adventure Dukung
Kab. Bogor Sport And Tourism

Saldo 1 Januari 2021  168.367  21.887  (52.359)  2.387  140.283  1.244  141.527 

Laba periode berjalan  -  -  1.727  -  1.727  20  1.747 

Perubahan ekuitas lainnya  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo 30 Juni 2021  168.367  21.887  (50.632)  2.387  142.010  1.264  143.273 

Saldo 1 Januari 2022  168.367  21.887  (52.359)  2.387  140.283  1.244  141.527 

Laba periode berjalan - -  347 -  347  7  354 

Saldo 30 Juni 2022  168.367  21.887  (52.012)  2.387  140.630  1.251  141.881 

ASET

Aset Lancar
Kas dan setara kas  18.806  28.367 
Piutang usaha  177.976  175.327 
Piutang lain-lain - pihak berelasi  47.322  62.242 
Persediaan  70.486  68.056 
Uang muka  25.769  64.608 
Biaya dibayar di muka  1.132  1.591 
Pajak dibayar dimuka  4.331  5.694 
Aset lain-lain  -    2.634 

Jumlah Aset Lancar  345.822  408.519 
Aset Tidak Lancar

Aset Pajak Tangguhan  119.279  5.638 
Aset tetap - neto  5.312  120.584 
Goodwill  5.639  5.312 
Jumlah Aset Tidak Lancar  130.230  131.535 

JUMLAH ASET  476.052  540.054 

Pendapatan Usaha  180.816  182.872 
Beban Pokok pendapatan  (156.891)  (154.736)
Laba Bruto  23.925  28.136 

Beban pemasaran  (344)  (507)
Beban umum dan administrasi  (9.226)  (9.648)
Beban keuangan  (14.194)  (16.357)
Pendapatan (beban) lain-lain - neto  193  123 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan  354  1.747 

Pajak Penghasilan  -  - 
Laba Bersih Periode Berjalan  354  1.747 

Pendapatan komprehensif lain

laba rugi
Keuntungan (kerugiaan) aktuaria  -  - 
Manfaat pajak penghasilan terkait  -  - 

Laba Komprehensif Periode Berjalan  354  1.747 

Laba yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk  347  1.727 
Kepentingan non-pengendali  7  20 

 354  1.747 
Laba rugi komprehensif yang 
diatribusikan kepada: 
Pemilik entitas induk  347  1.727 
Kepentingan non-pengendali  7  20 

 354  1.747 

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank  219.900  230.343 
Utang usaha  1.169  1.321 
Biaya yang masih harus dibayar  819  827 
Utang lain-lain
Utang pajak  17  95 
Utang bank jangka panjang 
jatuh tempo dalam satu tahun  17.097  19.017 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  239.002  251.603 

Liabilitas Jangka Panjang
Utang bank jangka panjang - setelah
dikurangi jatuh tempo dalam satu 
tahun

 78.362  130.117 

Liabilitas imbalan pasca kerja  13.685  13.685 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  92.047  143.802 

JUMLAH LIABILITAS  331.049  395.405 

EKUITAS
Modal  168.367  168.367 
Agio saham  21.887  21.887 
Saldo rugi  (51.279)  (51.626)
Pendapatan komprehensif lainnya  4.753  4.753 

 143.728  143.382 
Kepentingan non pengendali  1.275  1.268 
Jumlah Ekuitas  145.003  144.650 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  476.052  540.054 

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT INDO KOMODITI KORPORA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
30 Juni 2022 

(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

30 Juni 2022 31 Des 2021 30 Juni 2022 31 Des 2021 30 Juni 2022 30 Juni 2021 30 Juni 2022 30 Juni 2021

LAPORAN ARUS KAS KONOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Penerimaan kas dari pelanggan  178.167  168.046 
Pembayaran kepada pemasok  (126.585)  (179.355)
Pembayaran beban keuangan  (14.194)  (16.357)
Pembayaran pajak penghasilan  (341)  (133)

Arus kas bersih digunakan untuk 
akivitas operasi

 37.047  (27.799)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Perolehan aset tetap  (45)  - 

Arus kas bersih dari aktivitas investasi  (45)  - 

Arus kas bersih akivitas pendanaan
Pihak berelasi
Penerimaan (Pembayaran)  14.920  (14.779)

Penempatan kas yang dibatasi 
penggunaannya

 2.634  2.168 

Utang bank
Penerimaan  322.484  70.000 
Pembayaran  (386.600)  (26.519)

Arus kas bersih digunakan untuk 
akivitas pendanaan

 (46.562)  30.870 

Kenaikan bersih kas dan setara kas  (9.560)  3.071 

Kas dan Setara Kas Awal tahun  28.367  19.975 

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun  18.807  23.046 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)

Modal ditempatkan 
dan disetor penuh

Tambahan 
modal disetor lainnya

Belum ditentukan 
penggunaannya

Pendapatan 
komprehensif lainnya

Jumlah Kepentingan 
non pengendali Jumlah ekuitas

Saldo Laba

Dewan Komisaris   
Presiden Komisaris : Donny Janson Manua 
Komisaris Independen : Arie Rinaldi

Direksi   
Presiden Direktur : Sujaka Lays 
Direktur Independen : Alycius Hendry 

PENGURUS PERUSAHAAN

Jakarta, 29 Agustus 2022
PT Indo Komoditi Korpora Tbk dan Entitas Anak

Direksi

Catatan:
Laporan Keuangan Konsolidasian Per 30 Juni 2022 dan 2021 tidak diaudit oleh 
auditor independen.

KANTOR PUSAT :
Gedung Centennial Tower, Lantai 21, Unit H 

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 24, Jakarta 12930
Telp. (021) 22958323, Fax (021) 22958324

 IST

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan Peserta Jonggol Adventure.


