


Direktur Keuangan Waskita Karya 
Haris Gunawan mengatakan, proses 
divestasi enam konsesi tol terus ber-
jalan dan tetap ditargetkan tahun ini. 
Pada aksi tersebut, perseroan dibantu 
oleh PT Danareksa Sekuritas sebagai 
konsultan pada pelepasan tiga ruas tol. 
“Sementara itu, tiga ruas tol sisanya 
akan dibantu oleh konsultan yang lain, 
saat ini prosesnya masih bidding,” kata 
dia kepada Investor Daily, Kamis (26/3).

Perseroan belum dapat mengung-
kap detail para calon investor strat-
egis tersebut beserta target dana 
yang diraih dari divestasi. Sebagian 

besar ruas jalan tol yang akan dilepas 
merupakan proyek Tol Trans Jawa.

Berdasarkan catatan Investor Dai-
ly, manajemen Waskita Toll Road 
menyebutkan, ruas-ruas tol yang 
ditawarkan kepada investor strategis 
adalah Kanci-Pejagan, Pejagan-Pe-
malang, dan Pemalang-Probolinggo. 
Selain itu, perseroan juga akan me-
milih pelepasan kepemilikan antara 
ruas Medan-Kualanamu, Semarang 
Batang, atau Pemalang-Batang.

Pada 18 Desember 2019, perseroan 
berhasil melakukan pelepasan konsesi 
dua ruas tol yakni Solo-Ngawi dan Ngawi-

Kertosono dengan investor asal Hong 
Kong, Kings Key Ltd. Ketika itu, total 
nilai transaksinya mencapai Rp 2,4 triliun.

Selain menambah pundi-pundi 
dari divestasi konsesi tol, Waskita 
Karya turut menargetkan perolehan 
kas masuk sekitar Rp 10 triliun dari 
proyek turnkey pada 2020. Dari target 
tersebut, perseroan sudah menerima 
pencairan turnkey senilai Rp 6,2 trili-
un dari proyek Jakarta-Cikampek II 
(Elevated) pada Maret ini. Sedangkan 
di luar itu, perseroan menargetkan 
kas masuk sekitar Rp 18 triliun dari 
proyek konstruksi lainnya.

Tahun lalu, Waskita Karya berhasil 
membukukan arus kas operasi positif 
Rp 9 triliun atau tumbuh 125% diband-
ingkan pencapaian 2018 sebesar Rp 
4 triliun. Pada 2019, peseroan juga 
menambah pundi-pundi kas sebesar 
Rp 44 triliun yang berasal dari pemba-

yaran proyek turnkey sebesar 
Rp 22 triliun, proyek konstruksi 
lain sebesar Rp 15,9 triliun, dan 
pengembalian piutang dana 
talangan tanah sebesar Rp 
5,8 triliun.

Adapun kas Waskita Karya per akhir 
2019 tercatat sebesar Rp 9,26 triliun. 
Perseroan mencatatkan perolehan 
laba bersih sebesar Rp 1,03 triliun pada 
2019. Pencapaian laba bersih tersebut 
ditopang oleh capaian total pendapatan 
usaha sebesar Rp 31 triliun.

Tahun ini, Waskita Karya menarget-
kan perolehan nilai kontrak baru seki-
tar Rp 45-50 triliun. Perseroan fokus 
mengincar pengerjaan berbagai proyek 
infrastruktur seperti jalan tol, bendun-
gan, transmisi, serta pelabuhan.

Prospek Saham
Was kita Karya bakal menghadapi 

sejumlah tantangan sepanjang tahun 
ini akibat pandemi virus Korona atau 
Covid-19 yang melanda dunia, ter-
masuk Indonesia. Pandemi tersebut 
bisa memicu penurunan perolehan 
kontrak baru yang berimbas terha-
dap kinerja keuangan tahun ini. 

Analis Danareksa Sekuritas Maria Re-
nata mengungkapkan, pandemi Covid-19 
akan berimbas sedang dan besar bagi 

perusahaan sektor konstruksi tahun ini. 
Hal ini bisa berimplikasi negatif terhadap 
perolehan kontrak baru sejumlah peru-
sahaan konstruksi tahun ini. 

Apalagi, setelah pemerintah menge-
luarkan kebijakan masyarakat untuk 
berdiam diri di rumah dan meng-
hindari pertemuan dengan banyak 
orang (social distancing). Hal ini tentu 
bisa berimbas terhadap penundaan 
penyelesaian sejumlah proyek yang 
sedang dikerjakan, baik untuk proyek 
pemerintah maupun swasta tahun ini. 

“Selain faktor tersebut, pemerintah 
bisa saja mengalihkan sebagian angga-
ran  dari sektor infrastruktur ke sektor 
lain. Hal ini bisa berdampak terhadap 
penurunan perolehan kontrak baru 
emiten konstruksi semester I tahun 
ini dibandingkan periode sama tahun 
lalu,” ungkap Maria dalam risetnya.

Meski demikian, Danareksa Sekuri-
tas tetap mempertahankan rekomen-
dasi beli saham WSKT dengan target 
harga Rp 1.200. Target harga tersebut 
telah mempertimbangkan penandata-
nganan divestasi sebanyak 40% saham  
tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono 
akhir Desember 2019 kepada Road 
King Infrastructure Ltd. Perseroan 
berpotensi mendapatkan dana senilai 
Rp 2,4 triliun dari transaksi tersebut.
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Prospek
Rekomendasi : Buy 
Target harga : Rp 1.200 
Harga Terakhir : Rp 456 
Potensi Gain : 163% 

REKOMENDASI

Victoria Sekuritas
IHSG diperkirakan berada di 

rentang 4.254-4.446 untuk perda-
gangan Jum’at (27/3). Kami mere-
komendasikan Buy ERAA (TP 930), 
CPIN (TP 4.390), dan INDY (TP 645). 
Sell INAF (TP 1.035) dan KAEF (TP 
1.205). Mayoritas bursa Asia ditu-
tup melemah pada perdagangan 
Kamis (26/3), diantaranya ASX 200 
(+2,30%), Hang Seng (-0,74%), 
KOSPI (-1,09%), Nikkei (-4,51%), dan 
SSEC (-0,60%). Pergerakan bursa 
Asia cenderung melemah menjel-
ang rilis data klaim pengangguran 
Amerika Serikat (AS) yang diperkira-
kan terjadi kenaikan signifikan akibat 
pandemi Covid-19 (26/3). 

Berbeda dengan mayoritas bursa 
Asia, IHSG ditutup menguat signifikan 
sebesar (+10,19%) ke level 4.338,90 di 
perdagangan Kamis (26/3). Penguatan 
IHSG ditopang oleh adanya kesepaka-
tan antara pemerintah dengan Senat di 
AS terkait stimulus fiskal senilai US$2 
triliun (26/3).

Indosurya Bersinar 
Sekuritas

Pada perdagangan hari ini, Jumat 
(27/3), IHSG berpotensi melemah 
dengan bergerak dalam kisaran 
3.937 – 4.382. Pola pergerakan IHSG 
saat ini sedang mengalami kenaikan 
yang bersifat teknikal rebound, namun 
potensi tekanan terlihat belum akan 
berakhir, fluktuasi nilai tukar rupiah 
juga akan turut mewarnai pergerakan 
IHSG. 

Dengan demikian, peluang koreksi 
wajar masih dapat dimanfaatkan oleh 
investor untuk melakukan akumu-
lasi pembelian, mengingat kondisi 
perekonomian Indonesia hingga saat 
ini masih berada dalam kondisi stabil. 
Cermati JSMR, PWON, UNVR, SMRA, 
ICBP, BBRI, BBCA, KLBF, dan KAEF.

Oleh Farid Firdaus

 JAKARTA – PT Waskita Karya Tbk (WSKT) 
tengah bernegosiasi dengan empat investor 
strategis yang berminat mengakuisisi enam ruas tol 
milik anak usaha perseroan, PT Waskita Toll Road. 
Sebanyak tiga investor berasal dari Eropa dan Asia, 
sedangkan satu investor merupakan perusahaan 
asal Indonesia.

yaran proyek 
Rp 22 triliun, proyek konstruksi 
lain sebesar Rp 15,9 triliun, dan 
pengembalian piutang dana 
talangan tanah sebesar Rp Buy 
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ASET LANCAR 
Kas dan setara kas                 6.860.253  8.139.324 
Investasi                 2.917.382  935.128 
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian 
 penurunan nilai sebesar Rp 1.738 juta 
 Pihak berelasi  12.146  15.358 
 Pihak ketiga                    168.785   277.393 
Investasi sewa neto pembiayaan yang akan jatuh 
 tempo dalam waktu satu tahun   -   88.730 
Piutang lain-lain                      77.811   54.180 
Piutang pihak berelasi non-usaha yang akan jatuh 
 tempo dalam waktu satu tahun                   243.550   162.661 
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian 
 penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 10.710 juta
 dan Rp 14.060 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018               10.176.881  9.044.390 
Perlengkapan   -   3.883
Uang muka  3.330.712  1.697.953
Pajak dibayar dimuka  455.421  506.721
Biaya dibayar dimuka yang akan jatuh tempo dalam 
 waktu satu tahun  13.530  22.758
Aset lain-lain  242  200
Jumlah Aset Lancar  24.256.713  20.948.679

ASET TIDAK LANCAR 
Investasi                   440.946   1.349.843
Piutang usaha - pihak ketiga  5  198
Piutang lain-lain                      21.744    - 
Piutang pihak berelasi non-usaha - setelah dikurangi 
 bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun  18.573  14.410 
Uang muka   -   1.602.983
Investasi dalam saham  7.065.872  7.476.691
Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian yang 
 akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun  25.506  22.881
Tanah yang belum dikembangkan  12.068.737  11.913.374
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 
 masing-masing sebesar Rp 1.152.409 juta dan 
 Rp 1.063.354 juta pada tanggal 31 Desember 2019 
 dan 2018  631.541  676.536
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi 
 penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.450.642 juta
 dan Rp 1.183.938 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018  8.251.942  8.084.982
Goodwill 9.303  9.303
Aset tak berwujud                1.652.226   -
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi amortisasi  
  sebesar Rp 4.121 juta  1.741  1.612
Jumlah Aset Tidak Lancar  30.188.136  31.152.813
JUMLAH ASET  54.444.849   52.101.492

 LIABILITAS JANGKA PENDEK  
 Utang bank jangka pendek   -   250.000 
 Utang usaha  695.301  1.162.638
 Utang pajak  108.666  125.222
 Beban akrual  198.795  229.822
 Setoran jaminan  235.649  197.584
 Uang muka diterima  3.823.019  2.984.663
 Sewa diterima dimuka  270.754  308.934
 Uang muka setoran modal                        7.166                        7.592 
 Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo  
  dalam waktu satu tahun:  
  Dana syirkah temporer   -                        6.779 
  Utang bank jangka panjang                    640.664                    131.250 
  Liabilitas sewa pembiayaan   -   3.482
  Utang obligasi   -                    435.554 
 Liabilitas lain-lain  179.429  387.713
 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                 6.159.443                 6.231.233 
 
 LIABILITAS JANGKA PANJANG  
 Setoran jaminan  100.222  138.454
 Uang muka diterima  840.891  1.290.881
 Sewa diterima dimuka  531.518  571.088
 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  436.518  377.573
 Taksiran liabilitas untuk pengembangan prasarana  62.278  74.135
 Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang  
  akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:  
  Utang bank jangka panjang  4.291.279  3.247.272
  Utang obligasi  8.475.194  9.883.958
 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang               14.737.900               15.583.361 
 
 Jumlah Liabilitas               20.897.343               21.814.594 
 
 EKUITAS  
 Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk  
 Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham  
  Modal dasar - 40.000.000.000 saham  
  Modal ditempatkan dan disetor penuh -  
  19.246.696.192 saham    1.924.670  1.924.670
 Tambahan modal disetor  6.411.156  6.411.156
 Saham treasuri                  (288.002)                 (288.002)
 Ekuitas pada perubahan ekuitas lainnya dari entitas asosiasi  460  460
 Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali  (125.691 ) (138.833 )
 Selisih penjabaran mata uang asing  (70.050 ) (325.385 )
 Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas kenaikan  
  nilai investasi tersedia untuk dijual  6.966  6.778
 Saldo laba   
  Ditentukan penggunaannya  41.813  39.813
  Belum ditentukan penggunaannya  21.248.132  18.479.076
 Jumlah               29.149.454               26.109.733 
  
 Kepentingan Nonpengendali  4.398.052                 4.177.165 
    
 Jumlah Ekuitas  33.547.506  30.286.898
    
 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  54.444.849  52.101.492

 PENDAPATAN USAHA  7.084.864  6.628.782
 BEBAN POKOK PENJUALAN  2.018.798  1.874.274
 LABA KOTOR                5.066.066               4.754.508 
 BEBAN USAHA  
 Penjualan  948.980  1.014.991
 Umum dan administrasi  1.324.228  1.301.675
 Pajak final  263.410  272.667
 Jumlah Beban Usaha               2.536.618               2.589.333 
 LABA USAHA               2.529.448               2.165.175 
 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN  
 Dampak atas perubahan dasar pengukuran investasi pada entitas asosiasi                 864.861  -
 Pendapatan bunga dan investasi  461.953  386.665
 Keuntungan dari perubahan nilai wajar investasi yang diukur pada nilai wajar 
 melalui laba rugi                  129.240  17.798
 Keuntungan penilaian kembali nilai wajar investasi pada entitas yang dicatat  
 dengan menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi                   35.074  -
 Keuntungan dari akuisisi saham entitas anak                    21.933  -
 Keuntungan direalisasi dari penjualan investasi  7.788  25.039
 Pendapatan dividen  4.668  4.231
 Keuntungan penjualan aset tetap  570  1.666
 Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas keuangan - bersih  (17.501 ) 17.334
 Kerugian atas pelunasan obligasi                   (18.850 ) -
 Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih  (73.213 ) 1.671
 Beban bunga dan keuangan lainnya  (1.043.353 ) (912.707 )
 Lain-lain - bersih                    98.917                     (9.316)
 Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih                  472.087                 (467.619)
 EKUITAS PADA LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI  
  DAN VENTURA BERSAMA  163.562  62.865
 LABA SEBELUM PAJAK               3.165.097               1.760.421 
 BEBAN PAJAK KINI                    35.021                    58.603 
 LABA TAHUN BERJALAN               3.130.076               1.701.818 
 PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN  
 Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :  
 Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari  
  entitas asosiasi dan ventura bersama                     (5.376 )                     6.246 
 Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti                  (17.196 )                   53.049 
                   (22.572 )                   59.295 
 Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:  
 Selisih penjabaran mata uang asing                  255.335                 (318.862 )
 Ekuitas pada keuntungan belum  direalisasi atas kenaikan  
  nilai investasi tersedia untuk dijual                     2.640                      3.765 
 Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan yang diakui dalam laba rugi                    (2.314 )                    (2.049 )
                  255.661                 (317.146 )
 Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain                  233.089                 (257.851 )
 JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF               3.363.165               1.443.967 
 LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT  
 DIATRIBUSIKAN KEPADA : 
  Pemilik entitas induk  2.791.416  1.293.850
  Kepentingan nonpengendali                  338.660                  407.968 
               3.130.076               1.701.818 
 JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG  
  DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : 
  Pemilik entitas induk               3.026.579               1.033.021 
  Kepentingan nonpengendali  336.586                  410.946 
                 3.363.165              1.443.967 
 LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)  147,00                      67, 43

 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI  
 Penerimaan kas dari :  
  Pelanggan             8.239.065             7.742.133 
  Lain-lain                    2.734                412.021 
 Pembayaran kas untuk:  
      Kontraktor            (2.463.810 )           (2.386.970 )
      Beban umum dan administrasi dan lain-lain            (1.372.310 )           (1.310.715 )
      Gaji               (929.385 )              (879.777 )
      Beban penjualan               (629.285 )              (679.392 )
 Kas bersih dihasilkan dari operasi             2.847.009             2.897.300 
 Pembayaran untuk pembelian tanah dan bangunan               (607.997 )           (1.023.841 )
 Pembayaran pajak final               (217.389 )              (252.036 )
 Pembayaran pajak penghasilan                   (4.625 )                  (4.743 )
 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi             2.016.998             1.616.680 
 
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  
 Hasil penjualan investasi dalam saham             2.290.206   - 
 Penerimaan dividen             1.019.178                  34.781 
 Penerimaan bunga                432.962                301.939 
 Hasil penjualan aset tetap                       770                    2.024 
 Pembayaran liabilitas atas perolehan aset tetap                      (180 )                  (3.039 )
 Penambahan aset tetap                 (31.035 )                (38.999 )
 Arus kas keluar bersih pada tanggal akuisisi entitas anak                 (61.671 )  - 
 Piutang pihak berelasi non-usaha                 (88.587 )                (60.350 )
 Perolehan properti investasi               (353.552 )              (751.798 )
 Pembayaran liabilitas atas perolehan properti investasi               (452.886 )              (644.281 )
 Pembayaran investasi dalam saham            (1.206.173 )                (17.000 )
 Pembayaran untuk hak konsesi jalan tol            (1.447.289 )  - 
 Penempatan investasi            (2.070.892 )           (1.474.898 )
 Arus kas keluar bersih pada tanggal pelepasan entitas anak   -                        (96 )
 Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi            (1.969.149 )           (2.651.717 )
 
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  
 Penerimaan utang bank jangka panjang             1.750.000             3.106.000 
 Penerimaan uang muka atas peningkatan modal saham entitas anak yang  
     menjadi bagian kepentingan nonpengendali                    6.323                    7.592 
 Penerimaan atas peningkatan modal saham entitas anak  
 yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali                       806                    6.253 
 Penerimaan utang obligasi   -             4.289.866 
 Pembayaran untuk:  
  Saham treasuri   -               (288.002 )
  Bunga sewa pembiayaan                      (115 )                  (2.628 )
  Liabiltas sewa pembiayaan                   (3.403 )                (45.966 )
  Dana syirkah temporer                   (6.779 )  - 
  Dividen oleh entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali               (110.113 )                (67.813 )
  Utang bank jangka panjang               (196.580 )           (1.064.768 )
  Utang bank jangka pendek               (250.000 )  - 
  Bunga               (911.367 )              (827.932 )
  Utang obligasi            (1.559.216 )           (1.750.000 )
 Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan            (1.280.444 )            3.362.602 
 
 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS            (1.232.595 )            2.327.565 
  
 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN             8.139.324             5.793.029 
      
 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing  (46.476 )                 18.730 
      
 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN  6.860.253             8.139.324
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Selisih Penjabaran 
Mata Uang Asing

Ekuitas pada Keuntungan 
Belum Direalisasi Atas 

Kenaikan Nilai Investasi 
Tersedia untuk Dijual

Saldo pada tanggal 1 Januari 2018       1.924.670          6.411.156   -                   460         (162.074 )            37.813      17.130.411               5.561   (6.523 )     25.341.474   3.855.378   29.196.852 
Penghasilan Komprehensif 
 Laba tahun berjalan  -   -   -   -   -   -  1.293.850   -    -   1.293.850   407.968   1.701.818 
Penghasilan Komprehensif lain  
 Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti  -   -   -   -   -   -  56.815   -    -   56.815   2.480   59.295 
     Selisih penjabaran mata uang asing  -   -   -   -   -   -   -   -   (318.862 ) (318.862 )  -   (318.862 )
 Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan 
  nilai investasi tersedia untuk dijual  -   -   -   -   -   -   -  3.266    -   3.266   499   3.765 
 Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan 
    yang diakui dalam laba rugi  -   -   -   -   -   -   -  (2.049 )  -   (2.049 )  -   (2.049 )
Jumlah penghasilan komprehensif  -   -   -   -   -   -  1.350.665  1.217   (318.862 ) 1.033.020   410.947   1.443.967 
Pembentukan cadangan wajib  -   -   -   -   -  2.000  (2.000 )  -    -    -    -    - 
Transaksi dengan pemilik 
    Saham treasuri  -   -  (288.002 )  -   -   -   -   -    -   (288.002 )  -   (288.002 )
    Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak  -   -   -   -   -   -   -   -    -    -   (67.813 ) (67.813 )
    Penambahan modal disetor entitas anak oleh  
    kepentingan nonpengendali  -   -   -   -   -   -   -   -    -    -   6.396   6.396 
 Selisih nilai transaksi dengan  
    kepentingan nonpengendali  -   -   -   -  23.241   -   -   -    -   23.241   (27.741 ) (4.500 )
 Kepentingan nonpengendali pada entitas 
   anak yang dilepaskan  -   -   -   -   -   -   -   -    -    -   (2 ) (2 )
Jumlah transaksi dengan pemilik  -   -  (288.002 )  -  23.241   -   -   -    -   (264.761 ) (89.160 ) (353.921 )
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018                        1.924.670  6.411.156  (288.002 ) 460  (138.833 ) 39.813  18.479.076  6.778   (325.385 )     26.109.733         4.177.165       30.286.898 
Penghasilan Komprehensif 
    Laba tahun berjalan  -   -   -   -   -   -  2.791.416  -    -   2.791.416   338.660   3.130.076 
Penghasilan Komprehensif lain 
 Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti  -   -   -   -   -   -  (20.360 )  -    -   (20.360 ) (2.212 ) (22.572 )
    Selisih penjabaran mata uang asing  -   -   -   -   -   -   -   -   255.335   255.335    -   255.335 
 Keuntungan belum direalisasi atas penurunan 
    nilai investasi tersedia untuk dijual  -   -   -   -   -   -   -  2.502    -   2.502   138   2.640 
 Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan 
    yang diakui dalam laba rugi  -   -   -   -   -   -   -  (2.314 )  -   (2.314 )  -   (2.314 )
Jumlah penghasilan komprehensif  -   -   -   -   -   -  2.771.056  188   255.335   3.026.579   336.586   3.363.165 
Pembentukan cadangan wajib  -   -   -   -   -  2.000  (2.000 )  -    -    -    -    - 
Transaksi dengan pemilik 
 Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak  -   -   -   -   -   -   -   -    -    -   (110.113 ) (110.113 )
    Penambahan modal disetor entitas anak  
   oleh kepentingan nonpengendali  -   -   -   -   -   -   -   -    -    -   7.556   7.556 
 Selisih nilai transaksi dengan 
   kepentingan nonpengendali  -   -   -   -  13.142   -   -   -    -   13.142   (13.142 ) - 
Jumlah transaksi dengan pemilik  -   -   -   -  13.142   -   -   -    -   13.142   (115.699 ) (102.557 )
              
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 1.924.670          6.411.156           (288.002 )                  460         (125.691 )            41.813      21.248.132               6.966   (70.050 )     29.149.454   4.398.052   33.547.506


