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Perihal : Penyampaian Bukti Iklan

Dengan hormat,

Pemasangan Iklan Ralat Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2020 PT Waskita Karya
(Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 pada Surat Kabar Harian
Terbit sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
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Secretary,
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Tembusan:
1. Direki PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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Merujuk Surat Nomor 206/WK/CORSECl202l tanggal 26 Maret 2021 perihal Penyampaian
Bukti Iklan serta dalam rangka memenuhi peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-7l2lBLl2006 tanggal 26 Desember 2012 dan Peraturan BEI No.
I-E No. IV.5, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Ralat Laporan Keuangan Audited per 31
Desember 2020 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
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  Kasus Hukum HRS Bisa Hancurkan Persatuan

  Anggota DPR Dinilai Belum Berpihak Kepada Rakyat

  “Kami Panik Potongan Tubuh Berserakan Dimana-mana”  Kapolri: Pelaku Bom Makassar Jaringan JAD Inisial L

angkara kekuasaan mereka. 
“Pada titik ter tentu, jika 

akumulasi ketidakpercayaan 
kepada rezim saat ini  ada 
pemicunya dan dalam ruang 
momentum yang tepat maka 
akan melahirkan pergolakan 
sosial politik yang serius.  Si-
tuasi dan kondisi saat ini lak-
sana rerumputan yang kering, 
mudah sekali terbakar jika ada 
pemantiknya,” paparnya.

Apalagi, sambung Ustadz 
Harits, saat ini rakyat tengah 
dihimpit krisis ekonomi akibat 
pandemi Covid-19. Ditambah 
pula dengan permasalahan ke-
adilan yang kritis. Saat ini ada 
kompleksitas persoalan bangsa 
dan negara yang harus dipecah-
kan bersama. Sehingga ke depan 
tidak ada lagi diskriminasi hukum 
yang dialami rakyat Indonesia. 

Abaikan Keadilan
Terpisah, pengamat poli-

tik Syamsudin Alimsyah me-
ngatakan, kasus hukum yang 
menjerat HRS memang telah 
mengabaikan keadilan. Contoh 

sederhananya mana ada hukum 
yang menyatakan menyebut FPI 
adalah lembaga terlarang. Tapi 
faktanya HRS sebagai Imam 
Besar FPI ditahan. Selain itu se-
mua rekening yang menyangkut 
FPI diblokir. Padahal aturan 
rekening diblokir bila dananya 
hasil korupsi. 

“Kan nggak ada FPI nam-
pung uang korupsi. Mana ada 
rakyat sipil korupsi sendiri uang 
negara. Atau uang terorisme juga 
nggak di dana FPI. HRS  hanya 
dituduhkan melanggat protokol 
kesehatan. Artinya penegakan 
hukum seolah terjadi secara 
brutalitas,” paparnya.

Syam menilai, jika pene-
gakan hukum diskriminasi maka 
dampaknya bukan hanya ke 
umat Islam saja. Karena negara 
yang dikelola secara otoritarian 
maka berpotensi ganas kepada 
siapa saja yang kritis atas ker-
janya. Jadi berikutnya bisa saja 
menimpa siapapun bagi pihak 
yang kritis kepada pengelola 
negara tersebut. 

Wakil Sekretaris Jenderal 

(Wasekjen) Dewan Pimpin-
an Pusat (DPP) Persaudaraan 
Alumni (PA) 212 Novel Bamuk-
min mengatakan, perkara yang 
memjerat mantan Imam Besar 
FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) 
bukan kasus hukum akan tetapi 
sudah penuh dengan kepenting-
an politik mungkar. Akibatnya 
yang haq menjadi batil dan batil 
jadi haq.

“Mereka sudah jelas mem-
per tontonkan ketidakadilan 
(kemungkaran) yang sudah 
pasti untuk memenuhi hasrat big 
bosnya yang diduga kuat para 
cukong komunis,” ujar Novel 
Bamukmin kepada Harian Terbit, 
Minggu (28/3/2021).

“Kalau diskriminasi hukum 
ini diteruskan akan menjadi bola 
salju yang akan memporak po-
randakan persatuan,” tegasnya.

Novel memaparkan, pihak 
yang ingin menghancurkan per-
satuan masyarakat Indonesia 
memang tujuan komunis. Ko-
munis mengadu domba anak 
bangsa dengan memakai agama 
karena komunis memang ingin 

menghancurkan agama apapun 
yang ada di Indonesia. 

Tak Bisa Dilanjutkan
Guru besar hukum pidana 

dari Universitas Islam Indonesia 
(UII), Mudzakir menegaskan, 
dakwaan atas pelanggaran ke-
rumunan Habib Rizieq Shihab 
(HRS) di Petamburan dan Me-
gamendung tidak bisa diproses 
kembali. Hal itu, menurut dia, 
karena melanggar ketentuan dari 
Pasal 76 KUHP.

“Itu namanya ne bis in idem 
(pembelaan hukum yang me-
larang seseorang diadili dua 
kali). HRS tidak bisa diproses 
dua kali,” ujar Mudzakir, Rabu 
(24/3/2021).

Mudzakir melanjutkan, kare-
na tidak bisa diproses dua kali, 
pengadilan kemudian menggu-
nakan Pasal 160 KUHP. Padahal, 
langkah tersebut dinilainya juga 
tidak bisa dilakukan. “Karena, 
perbuatan pokok itu sudah di-
selesaikan dengan peradilan 
denda,” tuturnya. 

 Harian Terbit/Safari

perundangan tentang kepar-
taian dan Dewan Perwakilan 
Rakyat (UU MD3) semua orang 
akan sependapat dengan Efendi 
Simbolon. 

“Para pengamat politik sebe-
lumnya sudah berpikir demikian, 
Efendi Simbolon seperti pahla-
wan kesiangan. Kalau hak recall 
nggak ada dan hak veto berada 
di tangan Ketua Umum, DPR 
ya tidak mewakili siapa-apa,” 
kata Indro kepada Harian Terbit, 
Minggu (28/3/2021). 

Menurut Indro, wakil rakyat 
mewakili aspirasi anggota partai 
pun tidak, karena Ketua Umum 
seperti Komisaris Utama dengan 
saham mayoritas yang direktur 
utama pun bisa dipecat. Karena 
itu banyak anggota partai yang 
coba-coba bersuara berbeda de-
ngan mayoritas partai langsung 
dipecat dari anggota DPR. Atau 
kalau tidak mereka mengundur-
kan diri jadi orang terbuang. 

Lalu pertanyaannya kepada 
siapa partai berdedikasi? Menu-
rut saya keputusan partai tidak 
mungkin lagi berpihak kepada 
rakyat, karena keputusan partai 
merupakan hasil kompromi dari 
simbiose elit par tai dan para 
oligark (bandar partai/ pemilik 
modal). Ini kondisi yang disebut 

sebagai proses alienasi partai 
dari konstituennya.

Karena itu harapan satu-
satunya yaitu penguatan ekseku-
tif, yakni presiden dan pemerin-
tah yang menjalankan kebijakan 
prorakyat. Sulit berharap kepada 
DPR yang berada pada siklus 
uang - kekuasaan - uang. Nah, 
kalau pemerintah dan presi-
dennya juga tidak pro rakyat, 
habis kita.

Suara Rakyat
Direktur Suara Demokrasi 

Nusantara (SuDeRa) Syafti Hi-
dayat mengatakan, saat ini tidak 
ada suara rakyat yang keluar dari 
Gedung Parlemen menunjuk-
kan bahwa hal tersebut adalah 
fakta yang sebenarnya. Karena 
anggota parlemen yang dipilih 
lewat pemilu akhirnya mandul 
dan hanya mencari pencari kerja 
semata dan tak mampu mengar-
tikulasi suara rakyat.

“Biaya yang besar harus di-
keluarkan untuk menjadi anggota 
parlemen dalam setiap pemilu 
adalah salah satu penyebabnya, 
yang harus dikembalikan dalam 
5 tahun ditambah keuntung-
annya, itupun jika tidak terbelit  
masalah hukum yang berujung 
di penjara,” ujar Syafti Hidayat 

kepada Harian Terbit, Senin 
(29/3/2021).

Syafti menyebut, situasi 
parlemen seperti ini harus segera 
diperbaiki guna  memperbaiki 
demokrasi di negeri Indonesia. 
Oleh karena itu biaya politik yang 
murah dan anggota parlemen 
yang mengartikulasi suara rakyat 
harus cepat diwujudkan. Karena 
oligarki di par tai politik juga 
menjadi penyebab mandulnya 
anggota parlemen yang dipilih 
rakyat lewat pemilu.

“Mengabadi kepada oligarki 
di parpol memberikan kenya-
manan tersendiri untuk karir 
politik ke depannya, untuk di 
legislatif, di eksekutif atau ber-
kiprah di tempat lain,” tandasnya.

Syafti menilai, demokrasi 
transaksional, oligarki par tai 
politik dan berkuasanya pemilik 
modal membuat anggota par-
lemen jadi mandul. Akibatnya, 
anggota parlemen hanya jadi 
pekerja semata dan melupakan 
suara rakyat yang memilih me-
reka dalam tiap pemilu.

Sementara itu, Ketua Badan 
Relawan Nusantara (BRN) Edysa 
Tarigan Girsang mengaku setuju 
dengan pernyataan Effendi Sim-
bolon karena hal tersebut nyata 
adanya. Bahkan para anggota 

parlemen yang latar belakangnya 
aktivis pergerakan pun ciut untuk 
bersuara lantang demi rakyat. 
Mereka hilang keberpihakannya 
pada rakyat karena mereka da-
tang dan lantang demi oligarki 
partai. 

“Tak jarang juga mereka 
dipakai untuk melakukan lobi-lobi 
terhadap mereka-mereka yang 
oposan,” jelasnya.

Edysa menyebut, sistem 
politik yang berlaku di Indonesia 
mengisaratkan bahwa parleman 
adalah wakil suara Partai, andai 
ada yang berani bersuara, meng-
uarakan aspirasi rakyat maka tak 
ayal partai akan menegur atau 
ancamannya di pergantian antar 
waktu (PAW). Apalagi semua juga 
tahu bahwa partai-partai saat ini 
tak ada yang idiologis, hampir 
semua prakmatis. Oleh karena itu 
kadang kebijakan partai adalah 
kebijakan ketua umum yang no-
tebane adalah pemilik partai atau 
pemilik “saham mayoritas”.

“Jadi kalau sistem politik dan 
kepartaian kita tak diubah, terma-
suk pelaksana pemilunya (rezim 
pemilunya masih korup) masih 
jual beli suara, maka jangan harap 
pemilu melahirkan wakil rakyat 
yang sejati,” tandasnya. 

 Safari

potongan tubuh lainnya, seperti 
potongan tempurung kepala te-
pat jatuh di samping motor yang 
kendarainya.

Karena kondisi kurang sehat, 
motornya dikendarai langsung 
sang istri. “Kami panik, lalu ber-
henti setelah kejadian itu. Saya 
lihat ada seseorang yang sedang 
olahraga lari yang sepertinya dia 
adalah petugas kepolisian lang-
sung menelepon dan menyebut 
‘ini bom bunuh diri’. Warga pun 
berdatangan menuju asal suara 
ledakan,” ujarnya.

“Seandainya motor kami 
melaju lebih cepat, kemungkin-
an kami juga terkena ledakan 
bom. Kami panik karena lihat 
potongan tubuh berserakan di 
mana-mana,” katanya yang 
berada langsung di TKP. 

Percikan Darah
Dua warga nyaris terkena 

ledakan bom bunuh diri saat 
melintas menggunakan motor di 
Gereja Katerdal jalan Kajaolalido, 
Kelurahan Baru, Kecamatan 
Ujung Pandang, Kota Makassar, 

Provinsi Sulawesi Selatan.
Laele warga Makassar ini 

mengaku melihat percikan darah 
dan potongan tubuh manusia 
terhambur di jalanan, dan ada 
tubuh di depan gerbang gereja 
setempat.

“Waktu itu mau lewat istilah 
sebelum meledak, saya dengar 
suaranya besar sekali, ada api. 
Saya lihat pergerakan jemaah 
di gereja, ada yang masih jalan 
dan ada jatuh, luka-luka juga 
kakinya,” tuturnya. 
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Balas Dendam
Pengamat intelijen dan te-

rorisme, Stanislaus Riyanta 
mengatakan, pelaku aksi pele-
dakan bom di Gereja Katedral, 
Makassar, Sulawesi Selatan jika 
dilihat dari karakteristik dan mo-
del aksinya serta hasil identifikasi 
maka berasal dari kelompok 
Jamaah Ansharut Daulah (JAD). 
Hal ini juga sesuai dengan model 
aksi yang pernah dilakukan oleh 
JAD sebelumnya yaitu di Gereja 
Surabaya, Jawa Timur (2018). 

“Selain itu aksi di Makassar 
ini juga serupa dengan aksi bom 
bunuh diri di Gereja Katolik Jolo 
Filipina (2019) yang dilakukan oleh 
anggota JAD dari Indonesia,” kata 
Stanislaus Riyanta kepada Harian 
Terbit, Senin (29/3/2021).

Stanislaus menyebut, JAD 
juga melakukan aksi serupa di 
sebuah Gereja di Samarinda 
pada tahun 2017. Aksi JAD ini 
terjadi lagi mengingat saat ini 
penegak hukum sedang sangat 
intens memberantas jaringan 
teror, sehingga aksi ini terjadi  se-
bagai bentuk balas dendam atau 
perlawanan. Beberapa minggu 
sebelumnya Polri telah menang-
kap belasan orang anggota JAD 
dari Makassar dan kemudian 
dibawa ke Jakarta untuk proses 
lebih lanjut.

“Aksi ini j(bom Gereja Ka-
tedral Makassar) uga terjadi 
bentuk reaksi dari pelaku karena 
semakin terdesaknya kelompok 
dan pelaku oleh aparat keaman-
an, sehingga pilihan bunuh diri 
diambil sebagai jalan terakhir 
daripada tertangkap,” jelasnya.

“Tujuan lainnya bagi kepen-
tingan kelompok adalah ini sebagai 
pesan untuk menunjukkan mereka 
masih eksis,” sambungnya.

Stanislaus memaparkan, 
hingga saat ini JAD masih ek-

sis. Penangkapan anggota JAD 
oleh polisi belakangan ini tidak 
menyurutkan mereka malakukan 
aksi. Tidak heran walaupun kerap 
ditangkap, kelompok JAD masih 
tetap bergerilya melakukan aksi 
teror terhadap masyarakat. “Ja-
nuari lalu ada 24 orang JAD di 
Sulawesi yang ditangkap Polisi, 
pelaku ini satu kelompok dengan 
mereka,” jelasnya.

Stanislaus menuturkan, de-
ngan masih melakukan aksi teror 
maka peledakan bom di Gereja 
Katedral Makassar juga untuk 
menunjukan aksi mereka sebagai 
ajang balas dendam. Apalagi 
belakangan ini polisi berhasil 
menangkap kelompok JAD di 
berbagai daerah. Stanislaus 
menyarankan agar aksi JAD bisa 
minimalisir atau direduksi maka 
para pemuka agama harus kom-
pak menyadari bahwa kelompok 
ini memiliki paham yang salah.

“Para pemuka agama juga 
harus memberikan pemahaman 
yang benar kepada seluruh ma-
syarakat bahwa yang dilakukan 
kelompok teroris adalah salah,” 
tandasnya. 

Ledakan Besar
Kapolri mengungkapkan, 

pelaku tersebut merupakan salah 
seorang bagian dari kelompok 
JAD yang beberapa waktu lalu di-
tangkap di Makassar, Sulsel pada 
kompleks Villa Mutiara, Sudiang 
dan Kabupaten Enrekang pada 
Januari 2021.

“Mereka adalah kelompok 
beberapa waktu yang lalu (di-
tangkap), ada kurang lebih 20 
orang, dari kelompok JAD yang 
kita amankan. Mereka bagian 
dari itu. Inisial dan data-datanya 
sudah kita pastikan sesuai,” 
beber orang nomor satu Polri ini.

Sedangkan aksi yang dilaku-

kan bersangkutan saat ini, meru-
pakan society boomber, dengan 
membawa ledakan cukup besar 
sehingga berpengaruh dengan 
daya ledaknya.

“Jadi kegiatan mereka terjadi 
saat ini, kita ketahui, adalah le-
dakan, adalah society bom, meng-
gunakan jenis bom panci, dan itu 
terkait dengan pengungkapan,” 
ungkap Sigit dilansir Antara.

Kapolri mengharapkan ma-
syarakat seluruhnya tenang, dan 
tidak panik. “Kami polisi Densus 
terus mengikuti, gerakan mere-
ka. Saya perintah Kepala Densus, 
lakukan apa bisa dilakukan, 
apapun itu. Jangan sampai ada 
ledakan lagi. Jadi masyarakat 
harus diamankan, tangkap mere-
ka, lakukan tindakan tegas, kalau 
mereka melawan,” tuturnya 
menegaskan. 

Sebelumnya, peristiwa bom 
bunuh diri terjadi Gereja Katedral 
di Jalan Kajaolalido, Kelurahan 
Baru, Kecamatan Ujung Pan-
dang, Kota Makassar sekitar 
pukul 10.30 WITA, Minggu.

Kejadian tersebut di sela 
pelaksanaan ibadah Misa Ming-
gu Palma. Polisi menyebut ada 
dua terduga pelaku. Satu dapat 
dikenali, dan satu lagi kondisi 
tubuhnya hancur. Namun, aksi 
pelaku sebelumnya dapat dice-
gah oleh pihak keamanan gereja, 
sehingga tidak sampai masuk ke 
dalam gereja setempat.

Tangkap Dalangnya
Pakar Hukum Pidana, Suparji 

Ahmad mengecam bom bunuh 
diri yang meledak di Gereja 
Katedral hari ini. Menurutnya, 
pengeboman merupakan keja-
hatan serius.

“Saya mengecam keras 
ledakan bom tersebut. Teror bom 
merupakan kejahatan kemanusi-

aan yang sangat serius,” kata-
nya dalam keterangan persnya, 
Minggu (28/3/2021).

Ia juga menekankan bahwa te-
ror dapat merusak sendi-sendi ke-
hidupan berbangsa dan bernegara. 
Termasuk kehidupan beragama. 
“Saya berharap peristiwa nahas ini 
diusut tuntas dan dilakukan secara 
transparan,” ujarnya.

Tak Terkait Agama
Presiden Joko Widodo (Jo-

kowi) setelah mendengar kabar 
memilukan itu langsung mengu-
tuk peristiwa pengeboman yang 
terjadi di gerbang Gereja Katedral 
Makassar.

Presiden Jokowi langsung 
memerintahkan Kapolri untuk 
mengusut tuntas jaringan-jaringan 
pelaku dan membongkar jaringan 
itu sampai ke akar-akarnya.

“Terkait dengan kejadian aksi 
terorisme di pintu masuk Gereja 
Katedral Makassar hari ini, saya 
mengutuk keras aksi terorisme 
tersebut,” kata Presiden Jokowi, 
di Istana Kepresidenan Bogor, 
Minggu.

Pimpinan Pusat Muhamma-
diyah mengecam keras dan sa-
ngat prihatin dengan peledakan 
bom di depan Gereja Katedral di 
Kota Makassar.

Ketua Umum Pimpinan Pu-
sat Muhammadiyah Haedar 
Nashir meminta pihak kepolisian 
mengusut tuntas siapa dan apa 
motif peledakan bom tersebut. 
Bila perlu investigasi jaringan dan 
aktor di balik teror yang anarkis 
tersebut.

Haedar mengatakan meski 
terjadi di depan rumah ibadah, 
jangan serta-merta mengaitkan 
tindakan bom tersebut dengan 
persoalan agama dan golongan 
umat beragama tertentu. 
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 Kane Mantapkan Posisi

 Abu Hurairah  

 Mahar Rp5 Miliar

Striker milik Tottenham Hot-
spur itu mencetak gol pembuka 
pada menit ke-38. Tak sampai 
disitu, Kane juga menjadi aktor 
lahirnya gol kedua Inggris yang 
dilesakkan Mason Mount menit 
ke-63, setelah memberikan um-
pan matang kepada gelandang 
Chelsea itu.

Kemenangan yang dipetik 
Inggris membawa mereka me-
muncaki sementara tangga kla-
semen Grup I. Tim asuhan pela-
tih Gareth Southgate mendulang 
enam poin dari dua laga yang 
telah dilalui. Sedangkan Albania 
yang sebelumnya membuntuti 
The Three Lions, tetap bercokol 
di urutan kedua. Namun posisi 
mereka terancam oleh tim-tim 
dibelakangnya.

Kekalahan membuat per-
olehan poin Albania tidak ber-
tambah, yakni tetap tiga angka. 
Namun beberapa kesebelasan 
yang mengekor dibelakang, 
bersiap untuk menyalip mereka 
di peringkat dua. Diantaranya 
ada Polandia yang baru me-
ngemas satu poin dari satu laga 
yang telah dilewati. Begitupun 

dengan Hungaria yang bercokol 
di peringkat empat.

Kini Inggris pun hanya 
membutuhkan minimal dua 
kemenangan guna menjaga 
asa melangkah ke putaran final 
Piala Dunia FIFA 2022 yang 
diagendakan bergulir di Qatat. 
Dan sejatinya, tidak sulit bagi 
skuad The Three Lions untuk 
mendapatkan slot ke putaran 
final, lantaran mereka sanga 
diunggulkan alias favorit.

Bagi Kane, gol dan assists 
yang diberikannya tidak terlalu 
penting. Menurut dia, urgensi 
Inggris ialah meraih kemenangan 
demi melangkah ke putaran final 
Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. 
“Saya pikir itu adalah penampilan 
yang sangat bagus, Mungkin 
sedikit lambat pada awalnya tetapi 
kami mengubah formasi kami dan 
saya pikir itu membantu,” ujarnya.

“Kadang-kadang Anda 
mengalami masa-masa ketika 
segala sesuatunya tidak berjalan 
sesuai keinginan Anda, itu adalah 
bagian dari menjadi seorang 
striker. Anda hanya harus tetap 
fokus dan sangat bagus untuk 

mendapatkan tiga poin. Kami 
harus terus bekerja keras tetapi 
kami berada di tempat yang 
baik,” tegas dia.

Kegembiraan juga diluap-
kan bek sayap Inggris, Luke 
Shaw. “Sangat senang bisa 
menang pada per tandingan 
pertama saya kembali. Gareth 
mengatakannya sebelum kami 
menginginkan clean sheet dan 
kami mendapat yang lain. La-
pangan terkadang sulit tetapi 
kami mendapat tiga poin. Peker-
jaan selesai,” katanya.

‘Kami tahu kami melakukan 
beberapa kesalahan. Gareth 
mengatakan setelah kami perlu 
mengontrolnya dengan lebih 
baik. Tim yang lebih baik mung-
kin menghukum kami. Dua tahun 
terakhir saya telah menonton 
per tandingan dan menyesali 
tidak mengambil kesempatan 
saya. Saya sangat senang bisa 
kembali. Saya akan senang ber-
ada di skuad Euro. Ada persaing-
an yang tinggi. Saya akan terus 
mendorong diri saya sendiri,” 
pungkasnya mengakhiri. 

 Eka

Kucing ).
Dirumahnya beliau mem-

punyai seekor kucing yang 
disayanginya, setiap hari di-
berinya makan, menggendong 
dan rajin membersihkannya 
memandikannya, memberikan 
tempat yang nyaman buat tidur 
kucingnya. Hewan  piaraan Abu 
Hurairah ini sepertinya juga tahu 
kalau tuannya menyayanginya 
sehingga selalu menyertai Abu 
Hurairah sebagai bayang-bayang 
yang selalu mengikuti kemana 
saja Abu Hurairah melangkah. 

Itulah sebabnya maka orang 
memberikan gelar pada Ab-
durrahman dengan nama Abu 
Hurairah ‘‘Bapak Kucing”. Ke-
sukaan Abu Hurairah pada ku-
cing sepertinya terinspirasi dari 
Rasulullaah yang juga sangat 
mencintai hewan lucu tersebut. 

Kucing Rasulullah bernama Mu-
ezza, yang sangat penurut dan 
menyayangi Rasulullah.

Pada setiap hadits dari Ra-
sulullah  yang sering  kita dengar 
atau baca, hampir sebagian 
besar diawali dengan kata “Dari 
Abu Hurairah ra.”, yang demiki-
an   menunjukkan bahwa Abu 
Hurairah adalah orang yang 
dekat dengan Rasulullah, untuk 
mendengarkan, menghafal, dan 
mengikuti tuntunan Rasulullah.  

Dikisahkan ketika Rasulul-
laah SAW telah wafat kecinta-
an Abu Hurairah pada Rasulullah 
tak pernah surut, dia tak pernah 
berhenti meriwayatkan hadits 
Rasulullah. Apa yang beliau sab-
dakan, perintahkan, tuntunkan, 
semua diriwayatkannya dengan 
sangat jelas.

Banyak orang yang berusaha 

memalsukan hadits Rasulullah 
dengan menggunakan nama Abu 
Hurairah  sebagai periwayat. 
Namun semuanya dapat diatasi 
berkat kecintaan Abu Hurairah ter-
hadap Rasulullah dengan banyak-
nya hafalan Abu Hurairah yang luar 
biasa dari hadits Rasulullah. 

Saking cintanya Abu Hur-
airah menyampaikan hapalan 
hadits Rasulullah, suatu  ketika 
Umar bin Khattab saat menjadi 
khalifah mendatangi Abu Hur-
airah mengingatkan agar tak 
lupa selain meriwayatkan hadist 
Rasulullah juga  tidak mengu-
rangi intensitasnya berinteraksi 
dengan Al Qur’an. Abu Hurairah 
pun mematuhi seruan khalifah 
Umar bin Khattab. 

Wallohu a’lambishshawab
 H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

penyebab ijab Kabul, padahal se-
mua persiapan sudah dilakukan 
secara rapi.

Itulah sekilas mengenai pe-
nyanyi dangdut Ayu Ting Ting 
yang tanpa sengaja keceplosan 
menyebutkan mahar yang fan-
tastis ketika berbincang-bincang 
dengan Ivan Gunawan di tayang-
an Brownis.

Pada kesempatan itu, pelan-
tun lagu Alamat Palsu ini mem-

butuhkan Rp5 miliar hanya untuk 
membeli seserahan. “Berapa duit 
lo? Dikit atau banyak? Sekarang 
mah kalau mau sama gue sese-
rahannya Rp5 miliar paling dikit,” 
ujar Ayu kepada Ivan Gunawan, 
Ahad (28/3/2021).

“Eno, kapan tuh Rp 5 miliar 
masuk? Berarti gue nggak bisa 
ya nyuruh Eno beli air minum 
dingin nanti duitnya habis nggak 
sampai Rp 5 miliar. Yu Rp1 miliar 

Yu,” tawar Igun.
Ayu yang tegas langsung 

menolak tawaran Ivan. “Nggak 
bisa, gue mah realistis sekarang 
kalau nggak mau ya nggak usah 
sama gue,” timpal Ayu.

Tak disangka, pernyataan 
Ayu justru menjadi perbincangan 
hangat di media sosial. Banyak 
yang menyentil Ayu dan menga-
itkannya dengan Adit Jayusman. 

 Romi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI  

Penerimaan Kas dari Pelanggan  24.204.327.105.580   23.389.464.316.405 

Pengeluaran Kas kepada Pemasok  (17.863.993.045.657)  (18.538.392.799.234)

Kas Dihasilkan dari Operasi  5.335.079.480.125   3.845.816.937.373 

Pembayaran Beban Keuangan  (4.552.582.329.934)  (4.248.301.822.137)

Pembayaran Pajak   (1.187.012.802.520)  (218.460.237.543)

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi  627.491.114.680   411.061.644.702 

  

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  

Penerimaan Pencairan Deposito  2.320.581.427.587   2.303.340.274.735 

Perolehan Aset Tetap  (903.969.435.539)  (905.056.615.353)

Perolehan Aset Takberwujud  (5.869.545.521.710)  (5.943.759.055.644)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi  (963.635.609.815)  (1.056.077.476.415)

  

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  

Penerimaan Rekening Giro & Deposito Berjangka  732.884.177.281   750.125.330.133 

Pembayaran Beban Keuangan  (2.340.730.739.676)  (2.296.045.452.019)

Penerimaan Pinjaman Bank  45.407.156.745.904   45.019.907.484.498 

Pembayaran Pinjaman Bank  (48.550.490.841.764)  (48.163.241.580.359)

Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank  1.055.051.114.761   1.069.855.241.147 

Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank  –  (14.804.126.386)

Penerimaan Utang Lain Lain dari Pemegang Saham Non-Pengendali –  276.557.438.875 

Pembayaran Liabilitas Sewa –  (29.512.542.804)

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan  (7.716.042.377.561)  (7.407.071.040.982)

RALAT
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Rupiah) 

 Sebelumnya  Seharusnya 

Jakarta, 29 Maret 2021
Board of Director
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