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Nikita bukanlah Kita
BALITA itu baru berumur 2 tahun dan masih me- mencabik rasa keadilan publik.
Durian jatuhan rasanya manis, legit. Nikita Mirnyusu pada ibunya agar tumbuh menjadi anak
sehat dan pintar. Namun, tidak seperti anak-anak zani termasuk yang mendapatkan dan menikmatiyang lain, dia butuh perjuangan keras untuk men- nya. Nyai, begitu dia disapa para penggemarnya,
serupa Pinangki. Dia juga beruntung dalam urusan
dapatkan ASI.
Ya, untuk bisa menyusu, sang balita terpaksa ha- hukum karena punya anak kecil.
Nikita terantuk kasus pencemaran nama baik
rus tinggal di rumah tahanan di Bandar Lampung.
yang dilaporkan Dito Mahendra
Tentu, dia bukan tahanan. Mana
di Polres Serang Kota, Banten. Dia
mungkin anak seusia dia berbuat
ditetapkan sebagai tersangka, tetapi
kejahatan. Dia di rutan mengikuti
tak kooperatif. Dipimpin langsung
ibunya yang menjadi tahanan daKasatreskrim Polres Serang Kota
lam kasus penjualan pil pelangsing
Ajun Komisaris David Adhi Kusuma,
badan tak berizin.
penyidik menangkap artis kontroSang ibu ditahan per 19 Mei
versial itu di sebuah mal di Jakarta
2022. Dua anak yang menjadi tangPusat, Kamis (21/7).
gungannya tak lantas membuat dia
Saat ditangkap, Nikita sedang
mendapatkan penangguhan penabersama anak bungsunya. Hingga
hanan. Akibatnya, satu anak lagi
sang ibu menjalani pemeriksaan
yang kelas 3 SD bahkan terpaksa
di polres, sang anak ogah berpisah.
tak bersekolah lagi.
EBET
Pun sampai Nikita akhirnya ditahan.
Pada kurun waktu yang berirNamun, Nikita tak perlu berlamaingan, di Polres Gowa, Sulawesi Jaka Budi Santosa
lama di polres. Hanya sekitar 24 jam,
Selatan, seorang bayi laki-laki umur Dewan Redaksi Media Group
dia lantas dibebaskan. Dia hanya
18 bulan menemani ibunya di pendikenai wajib lapor selama penajara. Sang ibu tersandung hukum
nganan perkara di kepolisian. Pertimbangan polisi,
dalam perkara penganiayaan.
Anak-anak, apalagi bayi, jelas tak betah di tempat Nikita masih punya anak yang butuh perlindungan.
yang sempit, yang pengap. Wajar jika Lembaga Alasan kemanusiaan, itu bahasa kerennya.
Saya tidak peduli soal kasus Nikita. Itu urusan
Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar mengabarkan bahwa sang bayi terus merengek, tak henti pribadi dia dan seterunya. Akan tetapi, pembatalan
menangis. Sudah seminggu dia tinggal di tempat penahanan terhadapnya kiranya merupakan urusan publik. Keputusan kepolisian tak jadi menahan
yang bukan pada tempatnya itu.
Dua tahun sebelumnya, empat emak-emak di Nikita adalah persoalan keadilan. Persoalan yang
Lombok Tengah, NTB, berurusan dengan hukum seakan menegaskan bahwa prinsip equality before
karena melempari pabrik tembakau. Mereka the law, semua sama di mata hukum, hanya sekadar
marah, lepas kendali, karena bau dari pabrik telah katanya. Hanya kabarnya. Cuma konon.
Alasan polisi tak jadi menahan Nikita karena
melampuai batas kesabaran.
Ibu-ibu itu ditahan untuk mempertanggungja- dianggap kooperatif saat diperiksa dipertanyakan.
wabkan kesalahan. Yang membuat miris, dua dari Kalau kooperatif, kenapa penyidik harus capek-capek
mereka terpaksa harus membawa anak balita ke menangkapnya? “Kasian polisinya bingung.... Dikerdalam penjara. Punya anak kecil bukan berarti lepas jain salah, gak dikerjain salah.... Berat memang kerja
di negeri para dewa.’’ Begitulah seorang warganet medari jeruji besi. Itulah yang mereka alami.
Ketiga kasus itu hanya sedikit contoh perkara ibu- ngomentari berita dibatalkannya penahanan Nikita.
Pertimbangan polisi tak jadi menahan Nikita kaibu yang tetap ditahan meski punya anak kecil, kendati punya bayi. Mereka kebanyakan orang-orang rena faktor anak juga dipersoalkan. Nikita sendiri
biasa, rakyat jelata, tapi ada pula orang berkelas. mengaku tak terima disebut menjadikan anak sebagai tameng. Dia katanya sudah siap segala-galanya,
Angelina Sondakh dan Vanessa Angel, amsalnya.
Keberadaan anak memang bukan penentu ditahan yang berarti siap untuk ditahan.
Plato berujar bentuk ketidakadilan terburuk
tidaknya tersangka atau terdakwa. Pasal 21 KUHAP
mengatur, penahanan bisa dilakukan jika dikhawat- adalah keadilan yang pura-pura. Kiranya keadiirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan lan di negeri ini sering pura-pura. Di konstitusi
barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. digariskan hukum untuk semua, tapi realitasnya
Syarat-syarat itu disebut syarat subjektif. Ada pula kerap hanya buat mereka yang berpunya. Yang
syarat objektif. Salah satunya, tindakan yang dilaku- punya harta, yang punya kuasa, yang punya
nama.
kan diancam hukuman penjara lima tahun lebih.
Dulu, pada November 2020, tagar Nikita adalah
Namun, anak bisa juga jadi pertimbangan untuk
tidak menahan tersangka. Pun, ia dapat menjadi Kita menggelegar. Dia dianggap mewakili kegeramfaktor penimbang untuk meringankan sang ibu. an publik atas sambutan kepulangan Rizieq Shihab
Suka-suka penegak hukum. Pinangki Sirna Mala- yang membuat tol Bandara Soekarno-Hatta lumpuh berjam-jam. Tapi dalam kasus terkini, rasanya
sari, misalnya.
Bagai mendapat durian runtuh, bekas jaksa itu Nikita bukanlah kita.
Nikita bukan emak-emak di Bandar Lampung,
mendapat keringanan hukuman dari vonis 10 tahun
di Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi hanya 4 ta- di Gowa, di Lombok Tengah, di tempat-tempat
hun di Pengadilan Tinggi Jakarta. Salah satu alasan lain yang tetap ditahan kendati punya anak kecil.
hakim tinggi, Pinangki masih mempunyai anak usia Entah karena apa, dia oleh punggawa hukum di4 tahun. Alasan yang mengundang tawa, dalih yang perlakukan berbeda.

Anugerah dari Tuhan
Mereka merasa beruntung karena dapat bertahan hingga 36 tahun
dan memiliki penggemar dari lintas generasi.

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

DINDA SHABRINA

dinda@mediaindonesia.com
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RUP musik asal Kota Bandung, Kahitna, merayakan
ulang tahun ke-36 pada 24
Juni lalu. Untuk merayakannya, Kahitna akan menggelar konser
pada 6 Agustus mendatang. Pionir Kahitna, musisi Yovie Widianto, mengatakan sangat bersyukur karena grup
musiknya bisa tetap bertahan hingga
lebih dari tiga dekade dan memiliki
penggemar lintas generasi.
“Kami harus banyak bersyukur atas
hal ini karena mungkin banyak band
yang tidak bisa bertahan sampai 36 tahun. Tapi Kahitna sudah bisa bersama
dan hanya mengalami satu pergantian
personel. Jadi ini adalah anugerah,”
kata Yovie dalam Konferensi Pers
Tabungan BRI BritAma Presents 36
Tahun Anniversary Kahitna Special
Concert, di Jakarta, Rabu (26/7).
Saat ini Kahitna terdiri atas Yovie
Widianto (keyboard), Bambang Purwono (keyboard), Hedi Yunus, Carlo
Saba, dan Mario Ginanjar (vokal), Dody
Isnaini (bas), Andrie Bayuadjie (gitar),

Budiana Nugraha (drum), serta Harry
Sudirman (perkusi).
Kisah Kahitna yang masih bertahan
hingga usia ke-36, menurut Yovie,
merupakan sebuah anugerah dari
Tuhan untuk mereka. Hubungan yang
solid juga tercipta tak hanya berkat
para anggota band, tapi juga manajer,
manajemen, hingga penggemar yang
mencurahkan cinta untuk mereka.
Lagu-lagu cinta yang menjadi ciri khas
dari Kahitna tercipta karena mereka
hidup di tengah cinta banyak orang.
“Mungkin ada band yang panjang
usianya di Indonesia, tapi kami beruntung karena band kami tidak berubah.
Kedekatan tidak hanya dalam kontrak,
tapi dekat satu sama lain, sehingga masalah pribadi apa pun bisa dikatakan
saling bantu dan dukung satu sama
lain,” papar Yovie.

Keluarga
Setelah melewati babak perjuangan
mulai dari mengumpulkan uang untuk
bisa rekaman dan menghadapi berbagai penolakan, kini Kahitna menjadi
band yang lagu-lagunya abadi. Lagu
hit yang dipopulerkan di awal 90-an

seperti Cantik dan Cerita Cinta masih
dikenal sampai sekarang, dinyanyikan
juga oleh generasi remaja masa kini.
“Sampai akhirnya lagu kami dinikmati pendengar yang lebih tua, pendengar yang sebaya, yang usianya 20
tahun di bawah kami,” ujar Yovie.
Vokalis Hedi Yunus menyebut
Kahitna adalah keluarga keduanya,
tempatnya menghabiskan lebih dari
setengah hidupnya. Bahkan, dia lebih
sering melakukan aktivitas bersama
Kahitna ketimbang dengan keluarga.
Mario menambahkan, Kahitna
identik dengan kata ‘sederhana’ di
matanya karena yang mereka lakukan sesederhana ingin menyebarkan
cinta lewat musik dan menghibur para
pendengar.
Budiana Nugraha, sang penggebuk
drum, mengungkapkan dahulu dia
tak bercita-cita merintis karier di dunia musik. Jebolan elektro itu sempat
bekerja di perusahaan pada 1990-an,
tapi beralih ke dunia musik setelah diyakinkan oleh Hedi Yunus. “Saya ingat
ada kalimat dari Hedi Yunus, ‘Kalau
Budi serius di musik, bisa cari duit di
Kahitna’,” tiru Budi. (Ant/H-3)

PT Ekadharma International Tbk dan Entitas Anak
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2022 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2021 (AUDITAN)
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Deposito berjangka
Piutang usaha
- Pihak ketiga - setelah dikurangi Cadangan
kerugian penurunan nilai Rp. 1.740.122.991,pada 30 Juni 2022 dan Rp. 1.743.654.184,pada 31 Desember 2021
- Pihak Berelasi
Piutang lain-lain
- Pihak Ketiga
Persediaan - setelah dikurangi Cadangan
Penurunan Nilai sebesar Rp. 0,pada 30 Juni 2022 Rp. 1.384.722.861,pada 31 Desember 2021
Pajak dibayar di muka
Beban dibayar di muka dan
Uang Muka
Aset Lancar lainnya
Total Aset Lancar

30 JUN 2022

377.166.862.770
37.501.877.680

31 DES 2021

360.662.679.743
24.219.914.929

79.715.259.002
263.175.947

83.071.117.010
684.677.718

287.527.761

254.139.325

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
- Pihak ketiga
- Pihak berelasi
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Beban Akrual
Utang dividen
Utang jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Utang bank
Liabilitas sewa
Utang Lain-Lain
Total Liabilitas Jangka Pendek

171.997.086.627
1.551.962.814

168.288.992.651
11.330.792

2.704.130.281
722.737.632

5.864.472.120
716.097.870

671.910.620.514

643.773.422.158

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank
Liabilitas sewa
Liabilitas Pajak Tangguhan
Liabilitas atas imbalan pasca kerja
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS

ASET TIDAK LANCAR
Piutang lain-lain - pihak berelasi
Investasi pada Entitas Asosiasi
Aset Keuangan pada nilai wajar melalui
pendapatan komprehensif lain
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar Rp. 166.832.095.274
pada 30 Juni 2022 penyusutan sebesar
Rp. 160.620.032.054
pada 31 Desember 2021
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi
amortisasi sebesar Rp. 1.599.966.726,pada 30 Juni 2022
amortisasi sebesar Rp. 1.402.216.280,pada 31 Desember 2021
Uang Muka Perolehan Aset Tetap
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan
Aset Pajak Tangguhan
Total Aset Tidak Lancar

197.388.945
573.051.285
57.420.133.370

457.961.871.138

420.097.740
4.651.571.155
1.878.514.634
736.041.702
523.838.669.969

199.841.850
580.172.455
53.136.538.636

459.573.571.345

511.213.187
6.235.779.401
1.554.206.231
521.791.323.105

EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per saham
Modal dasar - 1.600.000.000 saham biasa
Modal ditempatkan dan disetor penuh 698.775.000 saham biasa
Tambahan modal disetor - neto
Komponen ekuitas lain :
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan
Keuntungan yang belum direalisasi
atas perubahan nilai wajar aset keuangan
yang tersedia untuk dijual
Keuntungan yang belum direalisasi
atas perubahan nilai wajar aset keuangan
pada nilai wajar aset keuangan melalui
penghasilan komprehensif lain
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti
Surplus atas Revaluasi Aset Tetap - neto
Saldo laba
Belum ditentukan penggunaannya
Telah ditentukan penggunaannya

22.116.719.337

28.907.055.212

31.592.678.622
2.246.403.580
3.215.833.179
345.364.505
1.768.253.053
1.072.127.413

31.551.310.050
2.017.320.396
9.340.820.989
4.752.467.212
1.829.495.271
1.072.127.413

1.458.321.268
378.045.390
1.155.721.006

1.476.443.476
755.220.593
1.278.821.167

65.349.467.353

82.981.081.779

1.145.456.584
17.338.019.234
4.535.559.314
28.140.908.542

1.897.912.636
17.553.474.622
4.591.921.620
28.140.908.542

51.159.943.674

52.184.217.420

116.509.411.027

135.165.299.199

34.938.750.000
138.490.000

34.938.750.000
138.490.000

(3.528.637.968)
11.040.891.682

(3.528.637.968)
13.072.283.357

-

-

646.926.708.288
7.200.000.000

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
1.045.269.230.292

998.239.584.239

Catatan :
Laporan keuangan per 30 Juni 2022 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2021 (auditan)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

33.970.649.164

1.079.239.879.456 1.030.399.446.064

30 JUN 2022

311.713.270.788
296.440.295.310
(210.517.603.314) (182.645.890.322)

LABA BRUTO

101.195.667.474

113.794.404.988

Beban Usaha
Pendapatan Operasi Lain
Beban Operasi Lain

(47.242.167.463)
1.656.674.743
(39.202.432)

(47.621.958.432)
1.747.836.433
(1.549.401.549)

LABA USAHA

55.570.972.322

66.370.881.440

Bagian atas Laba (rugi) bersih entitas asosiasi
Pendapatan Keuangan
Beban Keuangan

3.241.469.854
(901.610.184)

69.990.592
4.499.672.242
(1.538.159.132)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

57.910.831.992

69.402.385.142

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini
Pajak tangguhan

(10.504.437.130)
124.226.312

(12.589.555.000)
405.536.939

(10.380.210.818)

(12.184.018.061)

47.530.621.174

57.218.367.081

Total Beban Pajak - Neto
LABA TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:
3RV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
dalam periode berikutnya :
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar
keuangan melalui penghasilan komprehensif lain
Pajak Penghasilan terkait



Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
dalam mata uang asing
Sub Total



4.283.594.734
(942.390.841)

2.634.740.497
(579.642.909)

3.341.203.893

2.055.097.588

3RV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
dalam periode berikutnya :





(2.031.391.675)

(189.030.850)

(2.031.391.675)

(189.030.850)

Penghasilan Komprehensif Lain
Tahun Berjalan

1.309.812.218

1.866.066.738

TOTAL LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

48.840.433.392

59.084.433.819

Laba yang dapat diatribusikan kepada :
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non Pengendali

45.719.833.835
1.810.787.339

53.826.323.767
3.392.043.314

47.530.621.174

57.218.367.081

Total laba komprehensif tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada :
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non Pengendali

32.159.861.825

1.195.749.290.483 1.165.564.745.263

30 JUN 2021

PENJUALAN NETO
BEBAN POKOK PENJUALAN

Sub Total

693.562.488.948
7.200.000.000

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
30 JUN 2022

30,777,817,918
(5.290.531.634)
274.004.704.278

Total Ekuitas
1.195.749.290.483 1.165.564.745.263

PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

31 DES 2021

34,119,021,811
(5.290.531.634)
273.088.757.453

Kepentingan Non Pengendali

TOTAL ASET

30 JUN 2022

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

Laba per saham dasar yang dapat
diatribusikan kepada :
Pemilik Entitas Induk

47.029.646.053
1.810.787.339

55.692.390.505
3.392.043.314

48.840.433.392

59.084.433.819

65,43

77,03

ARUS KAS KEGIATAN OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
(Pembayaran) kas kepada pemasok
(Pembayaran) kas kepada karyawan
(Pembayaran) beban usaha

30 JUN 2021

315.490.630.567 302.709.634.100
(197.218.025.163) (204.743.831.038)
(40.373.899.974) (37.405.913.563)
(18.833.223.807) (21.748.977.251)

Kas yang dihasilkan dari operasi
Pendapatan bunga
(Pembayaran) pajak penghasilan dan
pajak pertambahan nilai
(Pembayaran) beban keuangan
Lain-lain
Arus Kas Bersih Diperoleh (digunakan) untuk
Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Perolehan aset tetap
Pembayaran uang muka pembelian
aset tetap
Hasil Penjualan Aset Tetap

59.065.481.623
3.241.469.854

38.810.912.248
4.499.672.242

(20.087.774.028)
(901.610.184)
(5.146.360.887)

(24.559.283.378)
(1.538.159.132)
6.360.154.406

36.171.206.378

23.573.296.386

(3.782.771.873)

(1.646.769.750)

(8.620.866.259)
634.727.704

(1.510.065.586)
361.384.487

Arus Kas Bersih Diperoleh (digunakan) untuk
Aktivitas Investasi

(11.768.910.428)

(2.795.450.849)

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN
Penerimaan dari pinjaman bank Jangka Pendek
Pembayaran pinjaman bank - Jangka Pendek
Pembayaran pinjaman bank - Jangka Panjang
Hutang Leasing

37.768.110.558
(44.576.568.641)
(752.456.052)
(592.630.597)

60.525.214.803
(50.873.092.489)
-

Arus Kas Bersih Diperoleh (digunakan) dari
Aktivitas Pendanaan

(8.153.544.732)

9.652.122.314

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH
KAS DAN SETARA KAS

16.248.751.218

30.429.967.851

255.431.809

606.962.067

KAS DAN SETARA KAS
AWAL Periode

360.662.679.743

348.026.902.985

KAS DAN SETARA KAS
AKHIR Periode

377.166.862.770

379.063.832.903

Dampak bersih perubahan nilai tukar
atas kas dan setara kas

Tangerang, 29 Juli 2022
S.E & O

