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Media ada di ujung tombak penyebaran
informasi terpercaya dampak pandemi
ke advertising revenue sangat besar.
Andy Budiman, CEO KG Media

Kontan Jumat, 24 April 2020

Larangan Mudik

Pelaksanaan PON XX Papua
Ditunda ke Tahun 2021
JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua
menjadi Oktober tahun 2021 dari yang rencananya dilaksanakan pada Oktober tahun 2020 itu.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyampaikan, penundaan pelaksanaan PON lantaran
pandemi virus korona (Covid-19) berdampak pada pekerjaan fisik pengembangan venue yang akan dipakai untuk
pelaksanaan PON XX itu. "Presiden mengambil keputusan
untuk menunda pelaksanaan PON ke-XX dan Peparnas ke16. Bulannya Oktober tahun 2021," terang Menteri Zainudin, Kamis (23/4).
Mandeknya pengembangan venue sejak Pemerintah Papua melakukan penutupan wilayah untuk memutus rantai
penyebaran Covid-19. Kebijakan itu menghambat distribusi barang dan tenaga kerja. "Juga hal-hal yang menjadi
pertimbangan kami tentang pengadaan peralatan," terangnya.
Di sisi lain, Menpora menyebut, pandemi Covid-19 ini
juga menghambat suplai peralatan olahraga dari sejumlah
negara produsen menuju Papua.
Penundaan itu juga menimbang kesiapan kontingen lantaran sejauh ini, para atlet hanya melakukan latihan secara
mandiri, sehingga dinilai tidak maksimal.
"Saya kira, waktu satu tahun penundaan adalah yang
ideal baik untuk persiapan infrastruktur, venue dan tempat
penginapan maupun untuk persiapan kontingen serta
pengadaan alatnya," tandasnya.
Adapun kesepakatan penundaan ini sudah diterima dari
pihak yang terlibat seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) hingga komisi X DPR.
Abdul Basith Bardan

Pembangunan Tol Serang Panimbang Dihentikan
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan jalan tol Serang - Panimbang.
Penghentian proyek dilakukan karena berdasarkan laporan, terdapat satu orang karyawan pembangunan jalan
tol ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan virus
korona (Covid-19).
Menteri PUPR, Basuki Hadimujono membenarkan hal
itu, penghentian sementara konstruksi Tol Serang-Panimbang dilakukan selama 14 hari berlaku sejak pengajuan
surat usulan penghentian sementara oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga per tanggal 16 April 2020.
Yang terpenting, penghentian sementara tidak akan melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia
Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen, dan pemasok yang terlibat. "Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan," terangnya, Kamis (23/4).
Asal tahu saja, proyek jalan tol Serang - Panimbang menjadi akses pendukung menuju Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Lesung dan kawasan wisata Taman Nasional Ujung Kulon. Jalan tol ini memiliki panjang 83,67 kilometer (km) yang terbagi menjadi tiga seksi. Seksi 1 Ruas
Serang – Rangkasbitung sepanjang 26,50 km, kemudian
Seksi 2 Ruas Rangkasbitung - Cileles sepanjang 24,17 km,
dan Seksi 3 Ruas Cileles - Panimbang sepanjang 33 km.
Pembangunannya dikerjakan dengan skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sebesar Rp 5,33 triliun terdiri dari Seksi 1 - 2, porsi
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang dan Seksi 3 porsi Pemerintah.
Vendy Yhulia Susanto

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Para penumpang berjalan menuju bus di Terminal Kampung Rambutan, jakarta, Kamis (23/4). Pemerintah resmi melarang mudik mulai hari ini untuk
mencegah penyebaran virus korona. Tahap ini dilakukan sejak awal April dan sudah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga
40% dibandingkan dengan tahun lalu.

Pemerintah Memangkas
Syarat Pengajuan Impor
Syarat pengajuan impor dipermudah untuk mengamankan stok pangan dalam negeri
Abdul Basith Bardan,
Lidya Yuniartha Panjaitan
JAKARTa. Pemerintah memangkas syarat untuk mendapatkan restu izin impor, khususnya izin impor bahan baku
pangan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58/2020 tentang
Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor.
Kemudahan izin impor ini
kemungkinan untuk mengamankan stok bahan baku
pangan dalam negeri. Mengingat beberapa bahan pangan
impor sulit didapat sehingga,
terjadi kelangkaan di pasaran
dan harga naik. Misalnya gula,
bawang putih dan daging sapi.
(lihat tabel stok).
Kelak, persyaratan izin impor hanya berdasarkan hasil
rapat koordinasi yang dipim-

pin oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
Rapat koordinasi juga cukup dengan dihadiri minimal
oleh menteri atau kepala yang
membidangi barang yang di-

Syarat teknis
impor juga ikut
ditangguhkan
demi stok
pangan.
impor. Dan keputusan izin
impor dituangkan dalam risalah atau notulen rapat.
Selain itu, persyaratan teknis impor bisa ditangguhkan
atau dikecualikan. Hal itu dapat dilakukan dalam kondisi

Efek Wabah Korona

Industri Media Tagih Insentif Ekonomi
Vendy, Pratama, Syamsul

P

elaku industri
media massa atau
pers satu suara
terkait perlunya pemberian insentif bagi industri media di tengah
pandemi virus Korona.
Hanya saja, pemerintah
yang belum mau buka
suara soal insentifnya.
Dua pekan lalu, tepatnya 9
April, Dewan Pers mengirim
usulan kepada pemerintah
agar memberikan insentif
kepada industri media
menghadapi pandemi virus
korona Covid-19.
Usulan Dewan Pers terdiri
ada sembilan poin. Yakni,
permohonan penghapusan
kewajiban pembayaran pajak
penghasilan (PPh) 21, 22, 23,
25 selama tahun 2020;
penangguhan pembayaran
denda pajak terutang
sebelum 2020; pembayaran
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2020 ditanggung
negara; pemberlakuan
subsidi 20% dari tagihan
listrik bagi perusahaan pers
selama masa pandemi; dan
pemberlakuan subsidi
sebesar 10% per kilogram
(kg) pembelian bahan baku
kertas untuk media cetak.
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh berpendapat,
industri media massa
menghadapi dampak serius
dari krisis ekonomi akibat
wabah korona. Padahal

media massa berperan
penting dalam menyajikan
informasi untuk masyarakat.
"Kami berharap jadi prioritas
penerima insentif ekonomi,"
kata Nuh, akhir pekan lalu.
Ketua Umum Aliansi
Jurnalis Independen (AJI)
Indonesia Abdul Manan
melihat upaya Dewan Pers
ini untuk mempertahankan
eksistensi media. Ia melihat,
industri pers seperti halnya
sektor lain yang terdampak
korona. "Bahkan sebelum
pandemi sebenarnya industri
media massa sedang lesu
juga," katanya, Senin (20/4).
Jika negara ingin memberi
bantuan, caranya melalui
perusahaan pers bukan
personal wartawan. Dengan
demikian, insentif ke industri
pers tidak akan membuat
pers kehilangan independensi dan sikap kritisnya.
Dewan Redaksi Media
Group, Suryopratomo, juga
memiliki pandangan soal
insentif bagi industri pers. Ia
menilai, kesulitan yang
dihadapi pers terutama
media cetak, saat ini hampir
sama dengan tahun 1998,
yakni biaya kertas yang naik
melambung tinggi.
Mengacu krisis tahun 1998,
ketika itu pers tidak dikenakan pajak pertambahan nilai
(PPN) untuk produk cetakan,
termasuk buku, karena itu
masuk kategori produk
pengetahuan. PPN jadi beban
konsumen sehingga harga
jual produk mahal.
Karena itu, wajar jika
mendapat perlindungan yang
sama. "Karena PPN itu harus
dibayarkan terlebih dahulu
oleh produsen sehingga

KONTAN/Panji Indra

Industri media massa menghadapi dampak serius dari krisis
ekonomi akibat wabah korona.
mengganggu cashflow, kata
Suryopratomo.
Chief Executive Officer KG
Media Andi Budiman
sependapat kondisi sekarang
ini media massa memerlukan
insentif. "Media ada di ujung
tombak penyebaran informasi terpercaya. Dampak
pandemi ke advertising
revenue sangat besar,
mengancam kelangsungan
media," tandasnya
Nah, menyikapi usulan
insentif bagi industri pers,
Direktur Jenderal Pajak
Suryo Utomo mengatakan,

usulan insentif pers ini masih
dalam tahap penilaian. "asih
kami bahas," kata Suryo.
Sumber KONTAN di
lingkungan pemerintahan
membisikkan, insentif media
massa akan berbentuk
pembebasan PPh pasal 21
bagi pegawai media massa
dengan batasan maksimal
penghasilan Rp 200 juta
setahun. Pembebasan PPh
selama 6 bulan, sesuai
Peraturan Menteri Keuangan
No 23/PMK.03/2020 tentang
insentif pajak wajib Pajak
terdampak korona.
n

Data Industri Media
1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI):
16.000-an anggota
2. Aliansi Jurnalis Independen : 1.200-an
anggota
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 2.600
Jumlah Perusahaan Media TV, Koran, Online dan Radio Seluruh
Indonesia: 1312 Perusahaan
Sumber: Riset KONTAN
Jumlah pekerja Media
berdasarkan data
organisasi wartawan:

tertentu dengan memerhatikan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan
lingkungan. kondisi tertentu
antara lain: kebutuhan mendesak atau harga yang melebihi tingkat kewajaran, kurang
atau terbatasnya pasokan di
dalam negeri atau internasional, serta hambatan lalu lintas
perdagangan dan/atau terganggunya distribusi.
"Sudah dibahas dengan semua stake holders dikoordinasikan langsung Sekretariat
Kabinet," ujar Oke Nurwan,
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan kepada
KONTAN, Kamis (23/4).
Saat ini, proses impor bukan terkendala di perizinan,
melainkan disejumlah negara
yang kena dampak Covid-19.
Misalnya impor daging kerbau
yang terbentur kebijakan
lockdown di India sehingga
impor belum bisa realisasi.
"Impor daging kerbau dari
India sebanyak 5.000 ton selama Maret hingga Mei 2020,
namun masih terkendala karena diberlakukannya
lockdown di India sampai 3
Mei 2020 mendatang," terang

Budi Waseso, Direktur Utama
Perum Bulog.
Padahal, menurut Budi, Bulog sudah mendapatkan kuota
impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton sepanjang
tahun ini. Sementara, stok
daging kerbau Bulog saat ini
tinggal sebesar 97,41 ton.
Dirut PT Berdikari Harry
Warganegara mengatakan,
meski sudah mendapatkan
kuota impor daging kerbau
sebanyak 50.000 ton, pihaknya

belum bisa merealisasikan
Sementara, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia
(RNI), Eko Taufik Wibowo
menyebutkan, pihaknya sudah mendapatkan izin impor
gula kristal putih (GKP) sebanyak 50.000 ton. Proses impor
bisa segera dilakukan dan segera didistribusikan pada pertengahan Mei 2020. "Kami diwanti-wanti karena beberapa
sumber yang memasok terkena lockdown," tandasnya. n

Stok pangan, Maret-Agustus 2020
q Stok beras: 25,6 juta ton
Permintaan: 15 juta ton
q Stok jagung: 13,7 juta ton
Permintaan:9,09 juta ton
q Stok bawang merah: 1,06 juta ton
Permintaan: 701.482 ton.
q Stok cabai besar: 657.467 ton
Kebutuhan: 551.261 ton
q Stok cabai rawit: 734.658 ton
Permintaan: 470.291 ton
q Stok daging ayam ras: 2,06 juta ton
Permintaan: 1,37 juta ton
q Stok telur ayam ras: 2,57 juta ton
Permintaan: 2,48 juta ton
q Stok minyak goreng: 23,39 juta ton

Permintaan: 4,4 juta ton
q Stok daging sapi: 227.872 ton
Rencana impor: 290.000 ton
Proyeksi stok: 517.872 ton
Kebutuhan: 376.035
(Current deficit: 141.837 ton)
q Stok bawang putih: 91.837 ton
Rencana impor: 196.549 ton
Proyeksi stok: 288.386 ton
Kebutuhan: 291.481 ton
(Current deficit: 199.644 ton)
q Stok gula: 2.187.509 ton
Rencana impor: 672.500
Proyeksi stok: 2.860.000 ton
Kebutuhan: 1.390.000 ton
Sumber: Kementerian Pertanian (Kemtan)

PEMANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Senin/ 18 Mei 2020
Waktu
: 14.00 WIB – Selesai
Tempat
: Pool 3 - PT Superkrane Mitra Utama Tbk.
Jalan Pemadam Kebakaran No 1, RT 017/RW 01, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara
- Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
Agenda RUPST :
1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Keuangan 2019, serta
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pembagian dividen.
3) Penunjukkan akuntan public yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan public tersebut serta persyaratan lainnya.
4) Penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan beserta gaji, honorarium dan tunjangan lainnya.
Catatan :
1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/POJK.04/2014 iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham dan Perseroan tidak
mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah :
a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif maka yang berhak hadir hanyalah para pemegang rekening atau kuasa dari para
pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 sampai dengan Pukul 16.15
WIB.
c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian
Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang berlaku kepada petugas registrasi. Khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum
agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam
penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah pendaftaran.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan
oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang
Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa (bagi yang memerlukan) dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini di kantor PT Superkrane Mitra Utama Tbk., Jalan Raya Cakung No. 9B, Cilincing, RT. 11/RW. 4, Semper Bar., Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14130, Telp:
021-4413455.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diambil di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja
atau dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.superkrane.com.
6. Untuk ketertiban Rapat para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan
mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.
7. Sebagai langkah preventif dan/ atau pencegahan penyebaran Corona Virus (COVID-19). Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Pemegang Saham juga dapat menunjuk Pihak Biro Administrasi Efek
Perseroan yakni PT. Admitra Jasa Korpora sebagai Kuasa. Anggota Direksi , anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara Pemegang
Saham. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan mekanisme sebagai
berikut:
i. Surat kuasa asli dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT. Admira Jasa
Korpora Biro Administrasi Efek di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 15 Mei 2020; atau
ii. Surat kuasa asli dapat disampaikan langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan pada saat pendaftaran kehadiran untuk Rapat.
b. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan
keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a
butir ini.
c. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan batasan yang mungkin diterapkan berdasarkan Protokol Pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan aturan yang diimplementasikan
oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat.
d. Demi keamanan dan kesehatan karena situasi Covid dan untuk mengurangi kontak fisik, maka pada saat penyelenggaraan rapat, Perseroan tidak akan memberikan konsumsi, atau bahan rapat maupun goodie bag dan souvenir kepada Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
Jakarta, 24 April 2020
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.
Direksi
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