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"Kami berharap OJK,
Bank Indonesia, Kominfo,
Kementerian Koperasi dan
UKM, serta Polri, terus ber-
sinergi menerapkan strategi
yang lebih efektif, terstruk-
tur, dan terarah ke depannya
di antaranya pertama mem-
perkuat literasi keuangan
dan edukasi untuk me-
ningkatkan kewaspadaan
masyarakat secara ber-
sama-sama dan masif. Ke-
dua, memperkuat kerjasa-
ma antar otoritas dengan
pengembangan aplikasi
teknologi yang bisa dila-
kukan dan diakses secara
bersama-sama," kata Ketua

Dewan Komisioner OJK
Wimboh Santoso dalam
Konferensi Pers Penandata-
nganan Pernyataan Ber-
sama dalam Rangka Pem-
berantasan Pinjaman On-
line Ilegal secara virtual di
Jakarta, Jumat (20/8).

Strategi selanjutnya, ka-
ta Wimboh, yaitu melarang
perbankan, penyedia jasa
pembayaran non bank,
agregator dan koperasi, un-
tuk bekerjasama atau mem-
fasilitasi pinjol ilegal dan
wajib memenuhi ketentuan
Know Your Costumer atau
KYC. Lalu, membuka akses
pengaduan masyarakat dan
menindaklanjuti pengadu-
an masyarakat sesuai kewe-

nangan kementerian atau
lembaga terkait. "Kelima,
lakukan proses hukum yang
tegas terhadap pelaku pin-
jol ilegal untuk memberikan
efek jera sesuai kewenangan
kementerian lembaga. 

Keenam, melakukan
kerjasama internasional da-
lam rangka pencegahan op-
erasional pinjol ilegal lintas
negara," ujar Wimboh.

Wimboh menyampa-
ikan, hingga Juli 2021penye-
lenggara fintech peer to peer
(p2p) lending yang berizin
dan terdaftar di OJK menca-
pai 121 penyelenggara den-
gan akumulasi penyaluran
pinjaman secara nasional
per 30 Juni 2021 sebanyak
Rp221,56 triliun kepada 64,8
juta entitas dan outstanding
sebesar Rp23,4 triliun per
Juli 2021.

Ia mengatakan, pande-
mi COVID-19 membuat ba-
nyak orang kehilangan ma-
ta pencaharian dan mem-
butuhkan pendanaan yang
cepat. Kondisi tersebut di-
manfaatkan oleh para

pelaku pinjaman online
yang ilegal untuk menawar-
kan pinjaman melalui ber-
bagai platform kepada
orang-orang yang memiliki
literasi keuangan yang san-
gat rendah sehingga sulit
membedakan mana yang
legal dan yang tidak legal.

Pelaku pinjol ilegal ke-
mudian memberikan be-
ban dan merugikan masya-
rakat dengan modus pene-
tapan suku bunga yang ting-
gi dengan biaya atau fee
yang di luar kebiasaan bah-
kan cenderung besar, dan
mengenakan denda yang di
luar batas, serta dengan cara
menagih yang kurang men-
dapat empati masyarakat
dengan intimidasi dan seba-
gainya.

"Sehingga Satgas Was-
pada Investasi telah bekerja
keras bersama-sama selu-
ruh pemangku kepentingan
yang tergabung menindak-
lanjuti, jumlahnya sudah
7.128 pengaduan terkait
dengan pinjol ilegal.n bari

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meny-
atakan perlu ada strategi yang efektif untuk
memberantas praktik pinjaman online (pin-
jol) ilegal yang masih terus bermunculan
meski otoritas dan pihak berwenang telah
menghentikan operasional sejumlah pelaku
pinjol ilegal tersebut.

CSAP BAGIKAN DIVIDEN : kiri ke kanan, Direktur PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) Warit Jintanawan, Direktur CSAP Andy
Totong, Direktur CSAP Antonius Tan, Presiden Komisaris CSAP Achmad Widjaja, Komisaris Independen CSAP Justinus Aditya
Sidharta berbincang disela-sela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, di Jakarta,
Kamis (19/8/2021). CSAP mendapat persetujuan pemegang saham untuk membagikan dividen sebesar 19,72% dari laba bersih
2020 yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp90,42 miliar. Selain persetujuan pembagian dividen,
dalam RUPSLB juga mengangkat Andy Totong sebagai jajaran direksi Perseroan.

NERACA/Widi Suparwedi

OJK : Perlu Strategi
Berantas Pinjol Ilegal

Aplikasi Nobuneo Permudah
Akses Transaksi Digital Finansial

NERACA

Jakarta-Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Jo-
han menjelaskan momentum wajah baru aplikasi mo-
bile banking Nobu Bank itu merupakan salah satu up-
aya untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan keuan-
gan, yang sedang gencar didengungkan OJK dan Bank
Indonesia, khususnya di masa pandemi ini.

"Salah satu fitur penting aplikasi Nobuneo adalah
fitur Neo-Qris, yang memungkinkan nasabah ‘Bebas
Belanja Berkualitas’ di ratusan ribu merchant bertanda
QRIS (QR Code Indonesian Standard)," kata Suhaimin
kepada wartawan, Kamis (19/8).

Aplikasi dilengkapi dengan kemampuan QRIS-TTM
(Tanpa Tatap Muka), di mana dengan men-scan QRIS
yang disediakan penyedia jasa atau penjual, transaksi
digital dapat dilakukan tanpa harus berhadapan lang-
sung.

Dengan begitu, pengguna dapat menikmati kemu-
dahan transaksi di berbagai merchant, mulai dari Chat
& Shop Hypermart; konsultasi kesehatan daring via
Aido; Shop & Talk dari Matahari Department Store;
pembayaran langganan internet dan home entertain-
ment dari First Media; parkir; pembayaran iuran ling-
kungan, pembelian pulsa; hingga layanan pesan antar
makanan dan minuman.

Suhaimin menambahkan, dengan jaringan kemi-
traan yang dimiliki Nobu Bank, nasabah dapat me-
lakukan transaksi digital QRIS di 31 provinsi, dari Medan
hingga Timika.

Hal tersebut dianggap sangat cocok untuk dalam
masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) yang sedang berlangsung di berbagai wilayah
di Indonesia selama pandemi Covid-19.

"Selama periode softlaunching dan merayakan
HUT ke-76 RI ada sejumlah promosi yang ditawarkan
Nobu Bank. Promo potongan harga produk segar dan
produk tertentu di jaringan gerai Hypermart, Foodmart,
Hyfresh dan Primo di seluruh Indonesia, tetap menja-
di daya tarik utama bagi pelanggan pengguna transak-
si digital QRIS," katanya seperti dikutip Antara.

Khusus untuk nasabah Nobu Bank yang telah men-
gaktivasi Nobuneo, Nobu Bank menghadiahkan bonus
khusus berupa e-voucher Hypermart yang dapat digu-
nakan untuk membeli produk-produk tertentu. Tak
hanya itu, Nobu Bank juga menghadirkan promo
menarik lainnya untuk produk-produk fashion, food &
beverage, entertainment, dan produk-produk kese-
hatan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menargetkan 60
juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhubung
dengan platform digital dalam tiga tahun melalui Quick
Response Code Indonesian Standard (QRIS). "Target-
nya tahun ini 12 juta UMKM bisa tersambung dan tahun
depan akan kami terus tingkatkan tahun depan dan
tahun-tahun selanjutnya," ujar Gubernur BI Perry War-
jiyo, belum lama ini. n bari

Aturan Soal Bank Digiital
Sudah Ditunggu-tunggu

NERACA

Jakarta – Direktur Center of Economic and Law Stu-
dies (Celios) Bhima Yudhistira mengapresiasi Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yang baru saja menerbitkan atu-
ran baru soal bank digital yang tertuang dalam POJK
No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum guna men-
dorong bank di tanah air mengakselerasi layanan per-
bankan digitalnya.

"Saya apresiasi OJK. Sudah lama sebenarnya ditung-
gu terkait POJK 12 2021. Di situ aturan terkait bank dig-
italnya lebih detil, kemudian juga ada syarat-syarat ter-
tentu, manajemen risiko dan lain-lain termasuk juga
bagaimana perbankan yang selama ini tradisional, kon-
vensional, atau masih setengah digital, itu kira-kira OJK
mau bilang tolong cepet deh beralih ke digital. Re-
gulasinya sudah dipayungi. Itu satu hal yang positif,"
ujar Bhima dalam diskusi Infobank bertajuk "Peluang
Bank Digital: Memperkuat Ekosistem Perekonomian
Digital" di Jakarta, Jumat.

Dalam beleid tersebut, OJK mempertegas pengert-
ian bank digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan
digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun
melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus
full digital banking. 

OJK sebagai regulator industri jasa keuangan juga
menegaskan pihaknya tidak mendikotomikan atau
memisahkan antara bank yang telah memiliki layanan
digital, bank digital hasil transformasi dari bank incum-
bent, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pen-
dirian bank baru. n bari

CIMB Niaga Raih Penghargaan
Anugerah Inovasi Indonesia
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Jakarta – PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)
meraih Penghargaan Utama kategori Sustainability atas
Inovasi Literasi Keuangan Online yang dilakukan di ten-
gah pandemi COVID-19. Penganugerahan penghar-
gaan dilakukan pada acara IDX Channel Anugerah Ino-
vasi Indonesia 2021 di Jakarta, Kamis (19/8).

CIMB Niaga dinilai dapat beradaptasi secara cepat
dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menun-
jang beragam aktivitas usaha. Termasuk dalam mela-
yani nasabah dan komunitas seperti menyelengga-
rakan program literasi keuangan Ayo Menabung dan
Berbagi (AMDB) serta Tour de Bank (TDB) melalui plat-
form website secara online.

Direktur Compliance, Corporate Affairs and Legal
CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan, “CIMB Niaga
bersyukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan
oleh lembaga independen IDX Channel. Sejak awal
pandemi, kami secara agile menyesuaikan program-
program yang sebelumnya dilakukan melalui tatap mu-
ka ke platform online. Adaptasi tersebut ternyata ber-
dampak positif. Kami bisa memperluas jangkauan pro-
gram ke kota-kota kecil tingkat kabupaten, sekaligus
menambah jumlah peserta literasi keuangan menjadi
lebih banyak,” kata Fransiska di Jakarta, Jumat (20/8).

Program tersebut juga dirancang secara user friend-
ly, sehingga lebih mudah digunakan generasi milenial
dari smartphone, komputer, atau laptop kapan saja dan
di mana saja. Hal ini sesuai protokol kesehatan yang di-
anjurkan pemerintah, dengan menjaga jarak fisik dan
menghindari kerumunan.

Pada 2020, Program AMDB yang diperuntukkan ba-
gi siswa setingkat SMP dan SMA serta Program TDB ba-
gi siswa tingkat SD diikuti sebanyak 10.411 siswa dari
121 sekolah di 54 kota di Indonesia. Jumlah tersebut
meningkat 67,51% dari periode yang sama pada 2019
yang mencapai 6.215 siswa.

Seperti diketahui, Program AMDB dan TDB meru-
pakan komitmen CIMB Niaga dalam meningkatkan
Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat Indonesia.
Bagi CIMB Niaga, tantangan merupakan peluang un-
tuk berinovasi dan berkarya menjadi lebih baik.
Diraihnya penghargaan ini membuktikan bahwa CIMB
Niaga berhasil memanfaatkan tantangan akibat pande-
mi sebagai peluang untuk meningkatkan program lit-
erasi keuangan di Indonesia. n bari

BRI Telah Salurkan KUR
Rp559,6 Triliun Sejak 2015
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Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
atau BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
senilai Rp559,6 triliun kepada 25,4 juta pelaku UMKM
sejak awal 2015 hingga Juli 2021.

“Khusus di tahun ini saja, BRI telah menyalurkan
KUR senilai Rp97,7 triliun kepada 3,4 juta pelaku UM-
KM,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam
keterangan resmi yang diterima di Jakarta, akhir pekan
kemarin.

Supari menjelaskan bahwa sepanjang Januari hing-
ga Juli 2021 mayoritas penyaluran berada pada segmen
mikro yakni sebesar Rp80,48 triliun. Sementara itu un-
tuk segmen KUR Kecil tercatat sebesar Rp10,71 triliun
dan KUR Super Mikro Rp6,58 triliun, imbuhnya. 

“Secara keseluruhan, hingga akhir Juli 2021 BRI
berhasil menyalurkan KUR setara 51,46 persen dari to-
tal breakdown penyaluran KUR BRI di tahun ini sebe-
sar Rp190 triliun,” ujarnya.

Perseroan optimis akan mampu memenuhi target
penyaluran KUR hingga akhir tahun ini. Hal tersebut
didasari oleh kesiapan perseroan yang telah merancang
strategi untuk mengakselerasi KUR meskipun pande-
mi masih berlangsung. Salah satu strateginya adalah
businesses follow stimulus yang terbukti memberikan
dampak positif terhadap penyerapan KUR BRI. 

“Menurut hasil riset yang dilakukan BRI, sebanyak
72 persen pelaku UMKM penerima BPUM membu-
tuhkan modal kerja tambahan untuk mempercepat
pemulihan usahanya dan mengembangkannya. Hal ini
merupakan salah satu sumber permintaan KUR BRI se-
hingga penyalurannya on the track,” jelas Supari.

Selain itu, kesiapan sumber daya BRI juga diyakini
perseroan akan mampu mendorong penyaluran KUR.
Saat ini, BRI memiliki lebih dari 28 ribu tenaga pemasar
mikro (mantri) dengan lebih dari 8 ribu outlet konven-
sional dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,
BRI Unit dan Teras BRI yang melayani proses penga-
juan KUR masyarakat,” kata dia. n bari

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia
(BI) mencatat Neraca Pem-
bayaran Indonesia (NPI) pa-
da triwulan II 2021 mengala-
mi defisit sebesar 0,4 miliar
dolar AS, ditopang oleh de-
fisit transaksi berjalan yang
tetap rendah dan surplus
transaksi modal dan finan-
sial yang berlanjut. “NPI pa-
da triwulan II 2021 tetap
baik, sehingga mendukung
ketahanan eksternal,” kata
Kepala Departemen Komu-
nikasi BI Erwin Haryono
dalam keterangan resmi di

Jakarta, Jumat (20/8).
Dengan perkembangan

tersebut maka posisi cadan-
gan devisa pada akhir Juni
2021 mencapai 137,1 miliar
dolar AS atau relatif sama
dibandingkan posisi pada
akhir Maret 2021. Posisi ca-
dangan devisa ini setara
dengan pembiayaan 8,8 bu-
lan impor dan pembayaran
utang luar negeri pemerin-
tah serta berada di atas stan-
dar kecukupan internasion-
al.Sementara itu, defisit
transaksi berjalan pada tri-
wulan II-2021 tetap rendah
meski meningkat sejalan

dengan berlanjutnya per-
baikan ekonomi domestik.
Transaksi berjalan pada pe-
riode laporan mencatat de-
fisit sebesar 2,2 miliar dolar
AS atau 0,8 persen dari PDB
yang meningkat diband-
ingkan dengan defisit sebe-
sar 1,1 miliar dolar AS atau
0,4 persen dari PDB pada tri-
wulan sebelumnya.

Perkembangan ini dipe-
ngaruhi peningkatan sur-
plus neraca barang serta
didukung kenaikan ekspor
seiring peningkatan per-
mintaan negara mitra da-
gang utama dan harga ko-

moditas dunia di tengah ke-
naikan impor sejalan be-
rlanjutnya perbaikan eko-
nomi domestik. 

Kemudian, untuk defisit
neraca pendapatan primer
mengalami peningkatan ak-
ibat kenaikan pembayaran
imbal hasil investasi berupa
dividen seiring perbaikan
kinerja korporasi pada peri-
ode laporan.Defisit neraca
jasa juga meningkat antara
lain disebabkan oleh defisit
jasa transportasi yang mele-
bar akibat peningkatan
pembayaran jasa freight im-
por barang.  n bari

BI : Neraca Pembayaran Defisit US$400 Juta

PERBANKAN

LIABILITAS DAN EKUITAS 
 
LIABILITAS 
LIABILITAS JANGKA PENDEK 
Utang usaha  3.946.685.621    114.888.168 
Utang pajak   71.270.143    95.638.925 
Beban masih harus dibayar  569.945.475    228.510.375 
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 
 dalam waktu satu tahun: 
 Utang bank  -    11.041.422.331 
 Utang pembiayaan konsumen  -    549.211.576 
 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  4.587.901.239    12.029.671.375 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi 
 bagian yang jatuh tempo dalam waktu 
 satu tahun: 
 Utang bank  -    124.294.620.702 
 Utang pembiayaan konsumen  -    921.594.356 
Liabilitas diestimasi atas imbalan  
 kerja karyawan  506.900.374    990.313.415 
 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang  506.900.374    126.206.528.473 
 
JUMLAH LIABILITAS  5.094.801.613    138.236.199.848 
 
EKUITAS 
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan 
 Kepada Pemilik Entitas Induk 
Modal saham – nilai nominal per lembar  
 Rp 100 per saham 
 Modal dasar – 2.000.000.000 saham  
 Modal ditempatkan dan disetor penuh –  
  717.239.900 saham  71.723.990.000    71.723.990.000 
Tambahan modal disetor – bersih  55.334.364.265    47.052.972.500 

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan 
  kepada pemilik entitas induk  59.832.167.105    49.659.558.971 
Kepentingan non-pengendali  296.277.873    72.206.514 
 
JUMLAH EKUITAS  60.128.444.978    49.731.765.485 
 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  65.223.246.591    187.967.965.333 

ASET 
 
ASET LANCAR 
Kas dan setara kas  1.378.622.878   1.489.268.993 
Piutang usaha  13.648.908.608   59.739.958.768 
Persediaan  30.557.618.987   105.265.850.814 
Pajak dibayar di muka  1.716.437.068   9.183.277 
Biaya ditangguhkan  357.500.000   - 
 
Jumlah Aset Lancar  47.659.087.541   166.504.261.852 
 
 
 
 
 
 

ASET TIDAK LANCAR 
Uang muka   5.371.002   48.613.437 
Aset tetap – bersih  529.143.498   2.369.442.757 
Aset tak berwujud – bersih  8.390.582.863   10.030.072.326 
Aset pajak tangguhan  8.639.061.687   9.015.574.961 
 
Jumlah Aset Tidak Lancar  17.564.159.050   21.463.703.481 
 
 
 
 
 
 
JUMLAH ASET  65.223.246.591   187.967.965.333 

PENJUALAN BERSIH  175.434.304.832    847.792.471.641 
 
BEBAN POKOK PENJUALAN
 
LABA KOTOR  8.402.890.144    3.458.580.789 
 

Pendapatan keuangan  6.640.931    13.669.394 

 
 
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN   1.724.344.082    (14.098.430.273 )
 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 
 Kini    -     -   

 
Jumlah - Bersih  (274.003.624 )  3.257.667.264 
 
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  1.450.340.458    (10.840.763.009 )
 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 

 
 Pengukuran kembali liabilitas diestimasi 
      atas imbalan kerja karyawan  512.548.250    564.204.839 

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 
 TAHUN BERJALAN  1.860.379.058    (10.389.399.138 
 
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  
 TERATRIBUSIKAN PADA: 

JUMLAH   1.450.340.458    (10.840.763.009 )
 
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN  
 BERJALAN TERATRIBUSIKAN PADA: 

JUMLAH   1.860.379.058   (10.389.399.138 )

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN

 PT KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
AXA Tower Lt.42. Kuningan City. Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta Selatan 12940

Catatan: 
1. Informasi keuangan di atas disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2021 

dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan tertanggal 16 Agustus 2021 dan 28 Mei 2021 yang memberikan 
pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan teratribusikan pada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang 
saham beredar pada tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham dasar yang beredar per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing 
adalah sebesar 717.239.900 saham.

3. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan teratribusikan pada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang 
saham beredar pada tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham dilusian yang beredar per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing 
adalah sebesar 717.239.900 saham.    

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 (Diaudit) 
dan 2020 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal

 30 Juni 2021 (Diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jakarta, 23 Agustus 2021
PT KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk

Direksi

31 Desember 2020 31 Desember 2020 2020 202030 Juni 2021 30 Juni 2021 2021 2021
ARUS KAS DARI (UNTUK)  
 AKTIVITAS OPERASI 
Penerimaan kas dari pelanggan  177.582.347.713    874.129.832.391 

Penerimaan bunga  6.640.931    13.669.394 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
 untuk) Aktivitas Operasi  (9.816.252.110 )  664.306.632 
 
ARUS KAS UNTUK 
 AKTIVITAS INVESTASI 
Penerimaan dari pelepasan entitas anak, 
 dikurangi dengan kas dan bank yang 
 dikeluarkan dari entitas anak tersebut  14.733.975.025    -   

Kas Bersih Diperoleh Dari 
 Aktivitas  Investasi  14.287.282.765    -   
 
ARUS KAS DARI (UNTUK) 
 AKTIVITAS PENDANAAN 
Tambahan modal saham dari entitas anak 
 dari kepentingan non-pengendali  300.000.000    - 

Pembayaran utang pembiayaan 

 
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
 Untuk) Aktivitas Pendanaan  (4.581.676.770 )  (244.303.409 )
 
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS 
  DAN SETARA KAS  (110.646.115 )  420.003.223 
 
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN  1.489.268.993    3.658.455.973 
 
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN  1.378.622.878    4.078.459.196 

PENGUMUMAN
Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa:

Corporate Secretary PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Yang baru adalah Bapak Bitra Wijaya, SE

Menggantikan Ibu Theresia Christina Tarigan
Demikian disampaikan.

Jakarta, 23 Agustus 2021
ttd

Direksi


