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Marko Simic Tuntut Pembayaran Gaji

Jakarta, HanTer - Diten-
gah persiapan jelang men-
garungi kompetisi Liga 
1 musim depan, suasana 
ruang ganti di tubuh Persi-
ja Jakarta justru terlihat 
gaduh. Itu tak lepas setelah 
Marko Simic selaku me-
sin gol mereka menuntut 
manajemen untuk melunasi 
penunggakan gaji.

Adapun Simic melalui 
surat terbuka di akun Ins-
tagramnya mengaku sangat 
kecewa dengan keputusan 
manajemen yang tidak mem-
bayar gaji kepadanya sela-
ma satu musim. Sehingga, 
bomber berpaspor Kroasia 
memutuskan berpisah se-
cara sepihak dengan Macan 
Kemayoran musim ini.

“Untuk teman, followers 
dan suporter. Kamu semua 
berhak mengetahui kebe-
naran. Dengan berat hati 
saya harus mengumumkan 
bahwa saya telah mengakh-
iri kontrak secara sepihak 
dengan Persija Jakarta, 
karena klub telah melanggar 
kontrak setelah tidak mem-
bayar gaji saya selama satu 
tahun,” kata Simic.

“Sete lah  4 ,5  tahun 
pengabdian, 98 gol 4 trofi , 
momen-momen yang tidak 
terlupakan, penghargaan 
individu dan rekor yang 

saya pecahkan, ini adalah 
keputusan tersulit dalam 
hidup saya.”

“Setelah berbulan-bulan 
janji tidak ditepati, dan 
dibangkucadangkan hanya 
karena saya menagih hak, 
saya pikir kini saya perlu 
melangkah. Saya perlu mel-
akukan yang terbaik untuk 
diri saya dan yang berhak 
saya dapatkan.”

“Saya berada di situasi 
yang berat dan sulit pada 
tahun ini. Beberapa orang 
telah membahayakan karir 
saya dan hal ini tidak akan 
pernah bisa saya terima.”

“Dari lubuk hati terd-
alam, saya mencintai klub 
ini, kota ini, saya mencintai 
kalian semua. Kita telah 
mencatatkan sejarah dan 
merayakan momen yang tak 
terlupakan bersama.”

“Mengucapkan perpi-
sahan kepada kalian semua 
sungguh (menjadi -red) hal 
yang menyakitkan. Tetapi 
yang pasti saya tidak akan 
pernah melupakan kamu 
semua yang selalu men-
dukung. Saya akan selalu 
mengingat momen indah 
bersama kamu semua, sela-
manya,” beber Simic.

Namun menyikapi hal 
tersebut, manajemen Persi-
ja akhirnya buka suara. 

MARKO SIMIC

Manchester, HanTer - 
Baik Manchester United 
(MU) maupun Chelsea akan 
melakoni sebuah pertandin-
gan sengit yang menguras 
mental ketika kedua klub 
bersua dalam lanjutan kom-
petisi Premier League pekan 
ke-35 di Old Traff ord Sta-
dium, Jumat (29/4/2022) 
dini hari WIB.

Ya, mental akan ber-
bicara dalam laga tersebut. 

Dimana kedua kesebela-
san sama-sama dirundung 
sebuah masalah besar seh-
ingga membuat konsentrasi 
mereka pecah. Di kubu MU, 
saat ini klub asuhan pelatih 
Ralf Rangnick kehilangan 
konsistensi.

Dalam dua pertandin-
gan terakhir, mereka acap 
menelan kekalahan. Hal 
tersebut berdampak pada 
posisi di tangga klasemen. 

Hilangnya konsistensi 
membuat Setan Merah, ju-
lukan MU, bercokol di uru-
tan enam dengan mengemas 
54 poin dari 34 laga yang 
telah dilalui.

Kehadiran pelatih baru 
musim depan, yakni seorang 
Erik ten Hag, pun diharap 
mampu mendongkrak kem-
bali mentalitas para pemain 
Setan Merah, terutama saat 
menghadapi Chelsea di Old 

Traff ord, pekan ini.
“Pent ing  bagi  para 

pemain setelah mengeta-
hui manajer baru, untuk 
menunjukkan bahwa kami 
mampu mengalahkan tim 
seperti Chelsea. Ini adalah 
tugas kami, inilah yang ha-
rus dilakukan semua orang 
untuk kembali ke jalur ke-
menangan,” kata Rangnick.

“Kami memiliki empat 
pertandingan lagi untuk 

dimainkan, dua pertandin-
gan berikutnya adalah di 
kandang di Old Trafford 
dan kami akan mencoba 
untuk mendapatkan poin 
sebanyak mungkin dan 
memenangkan sebanyak 
mungkin pertandingan.”

“Untuk melakukan itu, 
kami harus bermain den-
gan cara terbaik. Chelsea 
adalah tim yang bagus tetapi 
kami tahu bahwa jika kami 

bermain baik, kami bisa me-
menangkan pertandingan,” 
tegas juru taktik berpaspor 
Jerman tersebut.

Di lain sisi, kemenangan 
juga dibidik Chelsea. Skuad 
asuhan pelatih Thomas 
Tuchel ingin membuktikan 
bahwa mereka dalam kon-
disi baik-baik saja setelah 
masalah besar tentang Ro-
man Abramovich sempat 
menggoyahkan mental para 

pemain The Blues, julukan 
Chelsea.

Chelsea sendiri saat ini 
bercokol di peringkat tiga. 
Skuad Tuchel mengemas 65 
poin dari 32 laga yang telah 
dilalui. Kemenangan men-
jadi bidikan untuk menga-
mankan posisi, terutama 
dari kejaran Arsenal yang 
mulai menguntit di pering-
kat empat. 
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Manajemen Macan Kemayoran 
mengeluarkan pernyataan sekaligus 

membantah tudingan Marko Simic yang 
mengklaim tidak mendapatkan gaji selama 

satu musim.

Emilia Nova, Perempuan Pembawa 
Bendera Pertama Kontingen Indonesia

ISTIMEWA

Bos City Turut Serta 
Akuisisi Saham Milan?

MANCHESTER UNITED CHELSEAVS

tuk saya. Apalagi setelah 
saya baru pulih dari cedera, 
ibaratnya ajang ini menjadi 
comeback saya. Semoga 
dengan terpilihnya saya juga 
bisa memberikan semangat 
sehingga saya bisa mem-
berikan prestasi lebih baik 
lagi untuk Indonesia,” ucap 
Emilia

Atlet yang dijadwalkan 
ber tanding pada 16 Mei di 
nomor 100m lari gawang putri 
itu pun menyebut pemilihan 
dirinya menjadi bukti kese-
taraan kaum perempuan di 
olahraga Indonesia. “Menurut 
saya perempuan yang memi-

liki prestasi internasional itu 
keren banget karena menjadi 
juara susah di masa sekarang. 
Memang terkadang harus 
ada yang dikorbankan, tetapi 
semuanya itu worth it,” kata 
Emilia.

Sebelum Emilia, Kontin-
gen Indonesia juga pernah 
memilih atlet putri Maria Na-
talia Londa sebagai pembawa 
bendera di Asian Games 2014 
Incheon. Dengan penunjuk-
kan Emilia, ia resmi menjadi 
pembawa bendera per tama 
Kontingen Indonesia di SEA 
Games. 

 Hermansyah

Mourinho Memburu Tiga 
Bintang Old Trafford

JENDELA TRANSFER 
MUSIM PANAS

Roma, HanTer - Diku-
tip laman Daily Mail, Rabu 
(27/4/2022), pelatih AS 
Roma Jose Mourinho ingin 
‘menyerang’ mantan klubn-
ya, Manchester United (MU) 
dengan merekrut satu persa-
tu mantan anak asuhnya ke 
Ibu Kota Italia pada jendela 
transfer musim panas ini.

Setelah sukses mem-
boyong Chris Smalling dan 
Henrikh Mkhitaryan, juru 
taktik berpaspor Portugal 
kini tengah membidik tiga 
pemain MU lainnya. Ketiga 
pemain tersebut diantaranya 
Nemanja Matic, Eric Bailly 
dan Diogo Dalot.

Sejatinya ada empat pe-

main Premier League yang 
masuk dalam daftar belanja. 
Satu pemain merupakan 
punggawa Aston Villa, yakni 
Douglas Luiz.

Luiz adalah salah satu 
pemain favorit Mourinho 
dan di usianya yang baru 
23 tahun, pemain Brasil itu 
masih belum mencapai per-
forma terbaiknya.

Dia memegang penilaian 
di wilayah € 35 juta (£ 29,5 
juta) dan dengan kontrak 
Villa-nya yang akan berakhir 
pada 2023, itu adalah lang-
kah untuk dipantau.

M o u r i n h o  s a n g a t 
menyukainya karena kual-
itasnya yang luar biasa dan 
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EMILIA NOVA

NEMANJA MATIC

PERSIJA BERI KLARIFIKASI

KEJUARAAN ASIA 2022

Mereka mengklarifikasi 
ihwal keluhan yang dis-
ampaikan Marko Simic di 
akun instagramnya. Klub 
berjuluk Macan Kemayoran 

pun menegaskan, bahwa 
gaji pemain selama satu 
musim yang tidak dibayar 
merupakan kabar palsu.

“Persija adalah klub 

yang patuh dan taat hukum. 
Tidak benar ada pernyataan 
yang menyebutkan bahwa 
gaji pemain tidak dibayar 
selama satu tahun,” de-

mikian pernyataan Persija 
Jakarta, Rabu (27/4/2022).

“Adapun penyesuaian 
gaji yang diberlakukan men-
gacu pada keputusan dari 

SEJARAH PARTISIPASI INDONESIA DI AJANG SEA GAMES
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PSSI terkait pemberhentian 
kompetisi karena adanya 
pandemi Covid-19. Dasarn-
ya adalah Surat Keputu-
san (SK) PSSI bernomor 
SKEP/69/XI/2020.”

“Dalam situasi  i tu, 
semua pemain termasuk 
Marko Simic sepakat akan 
kebijakan tersebut yang di-
tuangkan dalam adendum 
pertama, sehingga semua 
berjalan sebagaimana mes-
tinya. Namun pada per-
jalanannya, Marko Simic 
memiliki pemahaman yang 
berbeda untuk adendum 
selanjutnya.”

“Di sisi lain, Marko 
Simic tetap menerima jum-
lah gaji yang telah disesuai-
kan tersebut tanpa keluhan 
apapun. Dalam prosesnya, 
Persija Jakarta terus beru-
paya untuk menyamakan 
pemahaman terkait aden-
dum selanjutnya.”

“Pada dasarnya, Persija 
Jakarta adalah klub yang 
selalu mendukung karir 
pemain. Tidak benar jika 
Persija berniat membahay-
akan karir seorang pemain, 
terlebih pemain tersebut 
telah berjuang bersama-sa-
ma dan meraih banyak 
prestasi,” jelas pernyataan 
Persija. 

 Eka

KEDATANGAN INVESTOR BARU MUSIM INI

Adu mental dilakoni Manchester United 
dan Chelsea ketika keduanya baku hantam 
dalam lanjutan kompetisi Premier League 
di Old Trafford, Jumat (29/4/2022) dini 

hari WIB.

Jakarta, HanTer - Pebulutangkis Shesar 
Hiren Rhustavito harus bekerja ekstra 
keras untuk mengamankan satu tiket 
babak 16 besar Kejuaraan Asia 2022. 
Vito, sapaan akrabnya, menghabiskan 
waktu 59 menit sebelum menang tiga 
gim atas wakil Chinese Taipei, Lin Chun-
Yi dengan skor 14-21, 22-20, 21-19.

Berlaga di Muntinlupa Spor ts 
Complex, Manila, Rabu (27/4), Vito 
memulai pertandingan dengan kurang 
baik. Dia banyak melakukan kesala-
han-kesalahan sendiri. 

"Saya akui hari ini lawan bermain 
cukup baik. Di gim pertama saya ban-
yak melakukan kesalahan-kesalahan 
sendiri. Dan masih susah mengontrol 
angin yang lumayan ekstrem," ucap 
Vito seusai laga.

Di gim kedua, Vito perlahan bang-

kit. Tunggal putra peringkat 24 dunia itu 
mampu unggul jauh dalam perolehan 
poin sebelum mampu dikejar.

Di gim ketiga, hal tersebut teru-
lang lagi. Vito yang unggul 11-4 dan 
14-6 malah terkejar di poin-poin kritis. 
Beruntung ia mampu menuntaskan laga 
dengan kemenangan. "Sudah sering 
saya mengalami hal seperti ini. Unggul 
jauh lalu terkejar. Tapi alhamdulillah hari 
ini saya bisa menang," tutur Vito.

"Menahan untuk tetap fokus masih 
menjadi pekerjaan rumah saya ke 
depan. Kalau sudah hilang, saya sulit 
untuk mengembalikannya. Ini yang ingin 
terus saya perbaiki," kata Vito.

Dengan hasil ini, Vito menambah 
wakil tunggal putra Merah-Putih ke ba-
bak 16 besar. Sebelumnya Chico Aura 
Dwi Wardoyo dan Jonatan Christie juga 

sudah terlebih dahulu menang.
Chico menghempaskan Kento 

Momota (Jepang) 17-21, 21-17, 21-
7. Sementara Jojo menang atas Sai 
Praneeth (India) 21-17, 21-13.

"Tadi sebelum main, saya sempat 
tanya Chico yang sudah main di lap-
angan yang sama. Jadi kurang lebih 
sudah tahu mana menang dan kalah 
anginnya," jelas Jojo.

"Setelah tahu, saya coba terapkan 
strategi yang sudah disiapkan. Puji Tu-
han semua lancar. Saya juga berharap, 
saya bisa dapat poin sebanyak-banyak-
nya di turnamen ini," harap Jojo.

Masih ada satu lagi tunggal putra 
yang akan bertanding. Yaitu Anthony 
Sinisuka Ginting yang berhadapan den-
gan Sitthikom Thammasin dari Thailand. 

 Hermansyah

Jakarta, HanTer - Chef de Mis-
sion (CdM) Kontingen Indonesia 
untuk SEA Games 2021 Hanoi, 
Vietnam, Ferry Kono membuat 
gebrakan baru dimana untuk kali 
pertama dalam sejarah partisi-
pasi Indonesia di SEA Games, 
kaum hawa ditunjuk menjadi 
flag bearers atau pembawa 
bendera Merah Putih pada defile 
kontingen di Opening Ceremony 
SEA Games.

Adalah pelari gawang Emilia 
Nova yang mendapat kehor-
matan tersebut.

Ferry menjelaskan pemili-
han Emilia sebagai flag bear-
ers Kontingen Indonesia saat 
SEA Games dikarenakan rekam 
prestasi dara kelahiran 20 Agus-
tus 1995. Terlebih, multi event 
dua tahunan negara-negara 
se-Asia Tenggara ini bakal men-
jadi ajang internasional perdana 
Emilia pasca-cedera.

“Kami memilih Emilia men-
jadi flag bearers Kontingen In-
donesia. Ia berprestasi, dan 
terpenting adalah kami ingin 
membuktikan kami sangat con-
cern dan mengedepankan gen-
der equality. Kami memosisikan 
atlet putra dan putri memiliki hak 
dan kesempatan yang setara,” 
kata Ferry dalam keterangan 
resminya yang diterima Harian 
Terbit, Rabu (28/4/2022).

Emil ia merupakan atlet 
berprestasi dari cabang olah-
raga atletik. Ia merupakan pe-
raih medali perak SEA Games 
2017 Kuala Lumpur, medali 
perak Asian Games 2018 Ja-
karta-Palembang, serta medali 
emas 2019 SEA Games Filipina.

Panitia penyelenggara SEA 
Games Vietnam (VIESGOC) su-
dah merilis aturan parade defile. 
Setiap negara dibatasi hanya 
boleh membawa 31 partisipan, 
terdiri dari CdM, pembawa ben-
dera, atlet, pelatih dan official.

“Tidak semua kontingen ikut 
defile, sehingga kami mempriori-
taskan parade defile diikuti cabor 
yang bertanding setidaknya pada 
14 April untuk menjaga kondisi 
tubuh atlet-atlet kami sehingga 
tidak kelelahan saat mereka 
harus bertanding,” kata Ferry.

Sementara itu, Emilia men-
gaku bangga bisa mendapat 
kepercayaan menjadi pembawa 
bendera di SEA Games. Apalagi, 
penunjukkan ini menjadikannya 
sebagai atlet putri pertama yang 
membawa bendera di Olimpi-
ade. “Saya tidak menyangka 
karena kan banyak banget atlet 
Indonesia lain yang berprestasi. 
Tiba-tiba kok saya mendapat 
tawaran untuk membawa bend-
era,” terang Emilia.

“Tentu ini kebanggaan un-

Bungkam Wakil China Taipei, 
Fokus Masih Menjadi PR Vito

corp.
Periode eksklusiv-

itas  dalam negosiasi 
antara Investcorp dan 
Elliott berakhir pada 
akhir bulan dan menurut 
berbagai sumber, kedua 
pihak hampir mencapai 
kesepakatan.

Jika dana yang ber-
basis di Bahrain menye-
lesaikan pengambila-
lihan klub, Rossoneri 
bisa memiliki anggaran 
transfer 300 juta euro 
u n t u k  m u s i m  p a n a s 
2022.

Milan masih dalam 
perburuan gelar dengan 
keunggulan dua poin 

atas Inter yang berada 
di posisi kedua. Akan 
tetapi posisi tersebut 
berpotensi disalip rival 
sekotanya andai mampu 
menang atas Bologna, 
Kamis (28/4/2022).

Sementara Inter sela-
ku sang rival juga tengah 
memperkuat komposisi 
di  musim depan. Sa-
lah satu target utama 
skuad asuhan pelatih 
Simone Inzaghi ialah 
memboyong striker Ju-
ventus, Paulo Dybala ke 
Giuseppe Meazza pada 
jendela transfer musim 
panas ini. 
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menit bermain yang regul-
er, serta sepak bola Eropa, 
mungkin menarik Luiz untuk 
mencoba sesuatu yang baru 
di tahun Piala Dunia yang 
krusial.

Roma menikmati sukses 
besar dengan pembelian Pre-
mier League musim panas 
lalu, yakni Abraham dan 
kiper Rui Patricio.  

Itu tampaknya telah 
meyakinkan Mourinho dan 
Manajer Umum Tiago Pinto 
untuk mendesak pemilik The 
Friedkin Family untuk terus 
menulis cek untuk pemain 
yang lebih baik.

Friedkin telah mengin-
vestasikan €548,8 juta 
(£463m) dalam dua tahun 
terakhir, di mana sekitar 
€200m (£169m) untuk pem-
belian klub.

Tetapi setiap belanja 
musim panas tidak dapat 
tiba tanpa mereka yang kel-
uar dari pintu keluar dan 
peningkatan minat pada 
Veretout, dengan Newcastle 
diyakini termasuk di antara 
mereka, diperkirakan akan 
membuat sulit untuk mem-
pertahankannya.

Ebrima Darboe dan Am-
adou Diawara dilaporkan 
akan pergi dengan status 
pinjaman sementara yang 
lain seperti Eldor Shomuro-
dov diyakini terlalu ‘sulit’ 
untuk ‘menjualnya secara 
langsung’. 
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Saldo 1 Januari 2020 (setelah penyesuaian) 9.600.000.000 164.137.360  1.132.200.000  102.586.488.324  113.482.825.684 
Rugi tahun berjalan -  -  - (8.068.488.692 ) (8.068.488.692 )
Pendapatan komprehensif lain:
Pengukuran kembali  liabilitas imbalan kerja -  -  - 3.495.407.775  3.495.407.775 
Pajak penghasilan terkait -  -  - (558.300.098 ) (558.300.098 )

Saldo 31 Desember 2020 9.600.000.000 164.137.360  1.132.200.000  97.455.107.309  108.351.444.669 

Laba tahun berjalan -  -  - 6.514.290.108  6.514.290.108 
Pendapatan komprehensif lain:
Pengukuran kembali  liabilitas imbalan kerja -  -  - 1.059.980.719  1.059.980.719 
Pajak penghasilan terkait -  -  - (359.416.496 ) (359.416.496 )

Saldo 31 Desember 2021 9.600.000.000 164.137.360  1.132.200.000  104.669.961.640  115.566.299.000 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET

ASET LANCAR    
Kas dan setara kas 18.614.524.726 20.495.982.336
Deposito berjangka 7.287.791.131 7.115.034.594
Piutang usaha - pihak ketiga -neto 20.643.093.878 14.200.610.089
Persediaan 38.761.194.127 37.405.812.986
Pajak dibayar di muka 332.419.572 608.561.130
Biaya dibayar di muka 42.322.712 45.512.815
Uang muka 12.717.280 78.000.052

Total Aset Lancar 85.694.063.426 79.949.514.002

ASET TIDAK LANCAR    
Taksiran tagihan pajak penghasilan - 762.249.000
Aset pajak tangguhan 1.733.722.533 1.535.449.930
Pinjaman karyawan 42.100.000 40.000.000
Aset tetap - neto 46.877.108.179 49.572.934.760
Properti investasi - neto  11.112.655.751 11.626.042.267

Total Aset Tidak Lancar 59.765.586.463 63.536.675.957

TOTAL ASET 145.459.649.889 143.486.189.959 

Catatan :

-  Informasi Laporan Keuangan diambil dari Laporan Keuangan 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021  yang diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, 
Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang 
material dalam laporannya tertanggal 25 April 2022. 

Jakarta, 28 April 2022
PT LIONMESH PRIMA Tbk

Direksi

Dicadangkan
Tambahan

Modal Disetor
 - neto

Modal Saham 
Ditempatkan dan 

Disetor Penuh
Total 

Ekuitas

Saldo Laba
Belum

dicadangkan

PENJUALAN NETO 168.551.904.708  124.814.032.661 

BEBAN POKOK PENJUALAN (151.926.155.179 ) (122.003.030.380 )

LABA  KOTOR 16.625.749.529  2.811.002.281 

BEBAN USAHA      
Umum dan administrasi  (11.181.597.227 ) (11.624.712.873 )

LABA (RUGI) USAHA 5.444.152.302  (8.813.710.592 )

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN      
Penghasilan keuangan 317.152.237  558.342.029 
Beban keuangan (723.599.105 ) (355.555.923 )
Penghasilan lain-lain - neto 918.895.575  1.116.679.102 
Penghasilan lain-lain neto 512.448.707  1.319.465.208 

LABA (RUGI) SEBELUM       
 PAJAK PENGHASILAN 5.956.601.009  (7.494.245.384 )

MANFAAT (BEBAN) PAJAK      
 PENGHASILAN - NETO 557.689.099  (574.243.308 )

LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN 6.514.290.108  (8.068.488.692 )

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN      
Pos-pos yang tidak akan       
	 direklasifikasi	ke	laba	rugi	pada	 		 			
 periode berikutnya:      
 Pengukuran kembali liabilitas
  Imbalan kerja  1.059.980.719  3.495.407.775 
 Beban pajak
  penghasilan terkait (359.416.496 ) (558.300.098 )
Total pendapatan komprehensif lain       
 tahun berjalan - setelah pajak 700.564.223  2.937.107.677 

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 7.214.854.331  (5.131.381.015 )

LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR 68  (84 )

2021 2021 2020 2021 20202021 2020 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI      
Penerimaan kas dari pelanggan 164.094.763.714  131.361.447.117 
Pembayaran kepada pemasok (155.379.261.111 ) (119.898.246.171 )
Pembayaran kepada karyawan (9.809.583.693 ) (10.964.524.569 )
Kas yang diperoleh dari (digunakan 
 untuk) operasi (1.094.081.090 ) 498.676.377 
Penerimaan (pembayaran) kas dari:       
 Penerimaan bunga 317.152.237  558.342.029
 Pembayaran bunga (723.599.105 ) (355.555.923 )
 Penghasilan lainnya 29.198.528  80.616.467 
Arus kas neto diperoleh dari  
 (digunakan untuk) aktivitas operasi (1.471.329.430 ) 782.078.950 

ARUS KAS YANG DIGUNAKAN
 UNTUK AKTIVITAS INVESTASI:
Perolehan aset tetap (356.893.690 ) (943.050.043 )
Penempatan deposito berjangka (172.756.537 ) (195.430.196 )
Arus kas neto yang digunakan untuk
 aktivitas investasi (529.650.227 ) (1.138.480.239 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS 
 PENDANAAN      
Penerimaan utang bank -  13.000.000.000 
Pembayaran utang bank -  (12.000.000.000 )
Arus kas neto diperoleh dari 
 aktivitas pendanaan -  1.000.000.000 

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO 
 KAS DAN SETARA KAS (2.000.979.657 ) 643.598.711 

KAS DAN SETARA KAS       
 PADA AWAL TAHUN 20.495.982.336  19.713.496.376 

DAMPAK PERUBAHAN ATAS
 SELISIH KURS 119.522.047  138.887.249 

KAS DAN SETARA KAS 
 PADA AKHIR TAHUN 18.614.524.726  20.495.982.336

LIABILITAS    

LIABILITAS JANGKA PENDEK     
Utang bank 5.000.000.000  5.000.000.000 
Utang usaha       
 Pihak ketiga 7.827.544.025  12.844.999.256 
Utang pajak 32.810.241  49.379.524 
Biaya yang masih harus dibayar 502.490.441  547.106.209 
Utang dividen 589.948.790  589.948.790 
Uang muka pelanggan 2.911.135.497  2.731.883.260 
Pendapatan diterima di muka      
 Pihak berelasi 319.875.000  320.250.000 
Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka      
 pendek 1.840.578.847  1.186.989.646 
Total Liabilitas Jangka Pendek 19.024.382.841  23.270.556.685 

LIABILITAS JANGKA PANJANG     
Liabilitas imbalan kerja -       
 bagian jangka panjang 9.454.043.233  10.449.263.790 
Utang lain-lain      
 Pihak berelasi 1.414.924.815  1.414.924.815 
Total Liabilitas Jangka Panjang 10.868.968.048  11.864.188.605 
Total Liabilitas 29.893.350.889  35.134.745.290 

EKUITAS     
Ekuitas yang dapat diatribusikan       
 kepada pemilik Perseroan:     
Modal saham - nilai nominal      
 Rp 100 per saham       
 Modal dasar - 380.000.000 saham   
 Modal ditempatkan dan disetor       
 penuh - 96.000.000 saham  9.600.000.000  9.600.000.000 
Tambahan modal disetor  164.137.360  164.137.360 
Saldo laba      
 Dicadangkan  1.132.200.000  1.132.200.000 
 Belum dicadangkan  104.669.961.640  97.455.107.309 
Total Ekuitas 115.566.299.000  108.351.444.669 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 145.459.649.889  143.486.189.959 

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5 Kol x 180 Mmkl
Hr. Terbit
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PENGUMUMAN RENCANA AKUISISI 
 
Bahwa PT MANGGALA KENCANA JAYA, sebuah perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan 
di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa (i) 
Bapak Yeni Kurniadi, (ii) Bapak Yaniawan Soedjono, dan (iii) Ibu Putri Ayu 
Handayani, yang merupakan pemegang keseluruhan saham pada Perseroan, 
saat ini sedang merencanakan untuk melakukan pengalihan seluruh saham 
yang mereka miliki dalam Perseroan kepada (i) Safworks Sdn Bhd, dan (ii) 
Safeguards Properties Sdn Bhd  
Dalam hal terdapat keberatan dari setiap kreditur Perseroan sehubungan 
dengan rencana pengalihan saham tersebut, maka keberatan tersebut harus 
dikirimkan secara tertulis kepada Perseroan pada alamat sebagaimana 
tercantum di bawah ini paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal 
pengumuman ini. 

PT MANGGALA KENCANA JAYA 
Telp: 087787425945 

Jalan Karang Satria, Ruko Satria Square Blok D No. 20, Kab. Bekasi, Jawa Barat 
Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) 
dan ayat (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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CHELSEA

Adu mental dilakoni Manchester United Adu mental dilakoni Manchester United 
dan Chelsea ketika keduanya baku hantam dan Chelsea ketika keduanya baku hantam 
dalam lanjutan kompetisi Premier League dalam lanjutan kompetisi Premier League 
di Old Trafford, Jumat (29/4/2022) dini di Old Trafford, Jumat (29/4/2022) dini 

 

 
 
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang- Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Bentuk bentuk tagihan tertentu yang dapat 
dikompensasikan sebagai setoran saham, dengan ini 
diberitahukan bahwa telah diputuskan pembayaran 
atas tagihan dari Badan Hukum CT INDONESIA PTE.LTD 
dan PT PRIMA NUSA ESA kepada PT ALADDIN MULIA 
SENTOSA, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”) 
akan dikonversikan menjadi setoran modal oleh 
perseroan, sehingga menyebabkan terjadinya 
perubahan terhadap struktur permodalan perseroan, 
sebagaimana dituangkan didalam Akta pernyataan 
keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Sirkuler) PT 
ALADDIN MULIA SENTOSA Nomor 08 dan Nomor 9 
tertanggal 05 April 2022, dibuat dihadapan Dian 
Oktarina S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan 
dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
Demikian pengumuman ini disampaikan. 

PT ALADDIN MULIA SENTOSA 
 

PENGUMUMAN PENAMBAHAN MODAL 
MELALUI KONVERSI HUTANG 

 

PENGUMUMAN TENTANG 
KONVERSI UTANG DALAM 

PT NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS
(“Perseroan”)  

Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 1 April 2022 yang telah 
diaktakan dengan Akta Notaris No. 84 tertanggal 27 April 2022 yang dibuat oleh 
Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi utang Perseroan kepada 
PT Abyor International berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aset tertanggal 3 Desember 
2021 sebagaimana telah diubah oleh Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Aset 
tertanggal 24 Maret 2022 antara PT Abyor International dan PT NTT DATA Business 
Solutions, menjadi setoran saham dalam Perseroan.
Bahwa konversi utang Perseroan menjadi saham tersebut dilakukan dengan 
maksud untuk merestrukturisasi utang kepada PT Abyor International.
Pemberitahuan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Pebruari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan 
Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham

28 April 2022 
Direksi 

PT NTT Data Business Solutions

Terbit, 2 Klm x 70 mm

Milan, HanTer - Beber-
apa laporan di Italia meng-
klaim bahwa perusahaan 
induk milik negara Abu 
Dhabi, Mubadala, terlibat 
dalam pengambilalihan 
Milan bersama dengan 
Investcorp.

Dana yang berbasis 
di Bahrain sedang dalam 
pembicaraan eksklusif 
dengan Elliott atas kesepa-
katan 1,18 miliar euro yang 
dapat diselesaikan pada 
akhir bulan dan diumum-
kan pada akhir musim.

La Gazzetta dello Sport 

dan Tuttomercatoweb mel-
aporkan bahwa Mubadala 
juga terlibat dalam kes-
epakatan tersebut. Peru-
sahaan induk milik ne-
gara Abu Dhabi memiliki 
20% saham di Investcorp 
dan CEO-nya Khaldun 
al-Mubarak, adalah Presi-
den Manchester City.

Mubadala memil iki 
aset senilai 243 miliar 
dollar AS yang dikelola, 
dan menurut Tuttomerca-
toweb, sedang mendorong 
untuk menyelesaikan kes-
epakatan dengan Invest-

PERANG MENTAL 
DI OLD TRAFFORD

3 LAGA TERAKHIR MAN UNITED

16/04/2022 Man United 3 - 2 Norwich City
20/04/2022 Liverpool 4 - 0 Manchester United
23/04/2022 Arsenal 3 - 1 Manchester United

3 LAGA TERAKHIR CHELSEA

17/04/2022 Chelsea 2 - 0 Crystal Palace
21/04/2022 Chelsea 2 - 4 Arsenal
24/04/2022 Chelsea 1 - 0 West Ham United

3 PERTEMUAN KEDUA KLUB

24/10/2020 Man United 0 - 0 Chelsea
28/02/2021 Chelsea 0 - 0 Manchester United
28/11/2021 Chelsea 1 - 1 Manchester United
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MAN UNITED 
(4-3-3)

Pelatih: Ralf Rangnick
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CHELSEA 
(3-4-1-2)

Pelatih: Thomas Tuchel
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