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JAKARTA (IM) - Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Firli Bahuri mengaku 
mendapat pesan khusus dari 
Presiden Jokowi untuk dis-
ampaikan kepada para kepala 
daerah. Menurut Firly, Presiden 
Jokowi meminta agar kepala 
daerah memberikan kemudahan 
investasi dan perizinan usaha.

Pesan Kepala Negara itu 
disampaikan Firli kepada para 
kepala daerah saat memberikan 
arahan dalam kegiatan Launch-
ing Sinergitas Pengelolaan Bers-
maa Monitoring Centre For 
Prevention (MCP) serta Rakor-
wasdanas 2021 yang digelar se-
cara virtual. Acara itu merupakan 
sinergisitas antara KPK dengan 
Kemendagri dan BPKP.

“Kami titip ada pesan 
khusus dari Bapak Presiden, 
supaya kepala daerah memberi-
kan kemudahan investasi dan 
perizinan usaha,” beber Firli, 
dikutip dari akun YouTube 
milik KPK RI, Selasa (31/8).

“Kalimat memberikan 
kemudahan investasi dan 
perizinan usaha, tentulah 
dimaksudkan untuk mem-
bangkitkan pertumbuhan 
ekonomi, untuk menurunkan 
pengangguran, untuk men-
gentaskan kemiskinan, dan 
tentu juga muaranya kes-
ejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Firli juga 
mengingatkan ada empat poin 
penting lainnya yang harus 
dimainkan perannya oleh para 
kepala daerah. Peran penting 
lainnya itu yakni, para kepala 
daerah diminya juga untuk 
mewujudkan cita-cita bangsa, 
dan dapat menjaga stabilitas 
politik serta keamanan di dae-
rahnya. “Pesan kami dari KPK, 
tetaplah rekan-rekan kepala 
daerah untuk mewujudkan 
cita-cita bangsa yaitu mewujud-
kan tujuan negara,” beber Firli

“Kedua, bagaimana ke-
pala daerah bisa memasti-
kan ada kepastian dan tentu 
menjaga stabilitas politik dan 
keamanan. Karena sesung-
guhnya, politik dan keamanan 
salah satu kunci untuk keber-
langsungan pembangunan 
nasional,” imbuhnya.

Kemudian yang ketiga, 
menurut Firli, para kepala dae-
rah juga tentu memiliki tang-
gung jawab dalam berperan 
serta untuk penyelamatan jiwa 
masyarakat. Sebab sesungguh-
nya, keselamatan masyarakat 
adalah hukum tertinggi. Ter-
lebih, di musim pandemi seper-
ti sekarang ini. “Terakhir, tugas 
kepala daerah kami titip adalah 
menjamin keberlangsungan 
program pembangunan nasi-
onal,” tandasnya.  han

Ketua KPK Titip Pesan Khusus dari
Presiden untuk Para Kepala Daerah

JAKARTA (IM) – TNI An-
gkatan Laut Gugus Tempur Laut 
Komando Armada III menggelar 
latihan peran tempur bahaya udara 
di Pulau Bras Kepulauan Mapia. 
Keduanya merupakan pulau terluar 
Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia wilayah Samudera Pasifi k.

Panglima Komando Armada 
III Laksamana Muda TNI Irvan-
syah di Sorong, mengatakan bahwa 
latihan tempur tersebut dilakukan 
pekan ini dengan melibatkan bera-
gam alutsista canggih seperti KRI 
R.E. Martadinata-331 dan Pesawat 
Patroli Maritim P-8303.  “Ke-
pada unsur-unsur operasional 
Koarmada III agar senantiasa 
melaksanakan berbagai macam 
latihan peran tempur di wilayah 
operasi untuk mempertahankan 
dan meningkatkan naluri tempur 
prajurit,” Selasa (31/8).

Irvansyah menjelaskan 
bahwa latihan peran tempur 
bahaya udara ini merupakan 
bagian “Operasi Garda Tirta-21” 
dibawah kendali Komandan 
Gugus Tempur Laut Koarmada 
III, Laksma TNI Retiono Kunto 
tepatnya pada saat KRI R.E. 
Martadinata-331 bergerak patroli 
menuju salah satu pulau terluar 
NKRI di Samudera Pasifi k yaitu 
Pulau Bras Kepulauan Mapia, 
yang berlokasi sekitar 206 km 
utara Kota Manokwari.

Dalam latihan tersebut, KRI 
R.E. Martadinata-331 mengen-
dalikan Pesud Patmar P-8303 
menjalankan dua tugas, yaitu 

tugas pertama kerja sama taktis 
antara KRI dan pesud patmar. 
Secara teknis Pesud Patmar ber-
peran sebagai kepanjangan mata 
KRI dengan memperbesar jarak 
jangkau deteksi dan identifi kasi 
kontak-kontak permukaan.

Kerja sama taktis KRI dan 
Pesud ini dilakukan untuk menyu-
sun gambaran situasi permukaan 
seaktual mungkin, sehingga dapat 
diambil tindakan yang diperlukan 
dalam waktu yang memadai.

Dikatakan bahwa tugas kedua 
adalah latihan tempur, dimana 
pesud patmar P-8303 berperan 
sebagai sebagai simulasi musuh 
dan R.E. Martadinata-331 melak-
sanakan pertahanan udara. Latihan 
peran tempur bahaya udara ini 
dilakukan hingga tingkat akuisisi 
target dengan radar tracker STIN-
GEO dan meriam 76 mm OSRG.

“Tujuannya untuk melatih 
kesiapsiagaan personel anak buak 
kapal perang dan pesawat udara 
TNI AL dalam menghadapi peper-
angan udara yang bersifat cepat dan 
menentukan,” tandasnya.

Sementara itu, Komandan 
KRI R.E. Martadinata-331 Kolo-
nel Laut (P) Rasyid Al Hafi z me-
nambahkan, penampakan bawah 
kerja sama taktis dan latihan 
tempur tersebut penting dan rutin 
dilakukan oleh KRI R.E. Marta-
dinata-331 bersama dengan unsur 
udara kawan lainnya, agar dapat 
terus mempertahankan kesiapan 
operasi dalam mendukung tugas-
tugas TNI dan TNI AL.  han

TNI AL Latihan Tempur Hadapi
Serangan Udara di Pulau Terluar

 JAKARTA,  (IM)  - AH, 
pelaku penipuan dengan korban 
artis Fahri Azmi. Saat menjalank-
an aksi tipu-tipunya, AH men-
gaku sebagai utusan Presiden RI 
Joko Widodo. , Kepada petugas 
AH mengaku menggunakan 
uang hasil penipuannya untuk 
foya-foya. “(Uang hasil penipuan 
dipakai buat) jalan-jalan ke luar 
kota,” kata AH yang dihadirkan 
di konferensi pers di Mapolres 
Jakarta Barat, Selasa (31/8).

AH mengaku t ing ga l 
seorang diri di rumah kon-
trakan di kawasan Kembangan, 
Jakarta Barat. Rumah kon-
trakan itu dibayar Rp 50 juta 
per tahunnya. “Bayarnya ya dari 

uang orangtua,” kata AH.
Kepada orangtuanya, AH 

mengaku masih berkuliah di juru-
san kedokteran. Sehingga, ia masih 
dikirimkan uang bulanan. Padahal, 
ia telah berhenti berkuliah.

“Jadi dia memang sempat 
kuliah kedokteran tapi tidak selesai. 
Dia sempat ada masalah di kampus-
nya lalu keluar kemudian dia mau 
pindah kampus tapi akreditasi dari 
kampus lamanya tidak masuk ke 
kampus baru, jadi dia nggak lanjut 
kuliah,” kata Kapolres Jakarta Barat 
Kombes Ady Widodo. Namun, di 
KTP AH, tertulis bahwa profesinya 
adalah seorang dokter spesialis 
onkologi. Usia di KTP milik AH 
juga ia palsukan. Sebenarnya ia 

berusia 29, namun ditulis 36 tahun. 
Kini, AH disangkakan Pasal 378 
dan 372 KUHP dengan ancaman 
empat tahun penjara.

AH ditetapkan sebagai ter-
sangka setelah penyidik melaku-
kan penyelidikan terkait laporan 
Fahri yang mengaku telah tertipu 
sebesar Rp 75 juta. Fahri mulanya 
melaporkan kasus ini ke Polda 
Metro Jaya pada 14 Juli 2021.

Fahri mengemukakan, pe-
nipuan yang dialaminya itu ber-
mula saat ia bertemu dengan 
pelaku di salah satu acara ulang ta-
hun rekannya pada 10 Juni 2021. 
Kepada Fahri, AH mengaku 
bekerja sebagai utusan Presiden 
Jokowi. Ia juga mengaku pernah 

ada masalah di Kepolisian dan 
harus transfer uang sebesar Rp 
450 juta secepatnya, sedangkan 
limit transfer per hari hanya Rp 
250 juta,” ucapnya.

Saat itu, Fahri mencoba 
membantu dengan memin-
jamkan uang Rp 75 juta karena 
dijanjikan akan segera diganti 
pada hari yang sama. “Setelah 
ditransfer, AH menghilang 
dan sulit dihubungi. Ada data-
data dan dua stempel, satu 
stempel utusan khusus Pres-
iden, kedua stempel SDGs 
atau PBB. Kedua stempel 
akan saya jadikan bukti dalam 
proses hukum ini,” ucap 
Fahri.  han

digadang sebagai calon menteri 
kesehatan menggantikan Terawan 
yang kala itu menjabat.

“Bahkan AH juga mengir-
imkan bukti pengangkatannya 
sebagai utusan khusus Presiden 
yang ditandatangani oleh Pak 
Joko Widodo,” ujar Fahri dalam 
keterangannya, Kamis (15/7).

Setelah perkenalan itu, pe-
main fi lm Koala Kumal itu ke-
mudian mempercayai AH hingga 
keduanya berteman. Tak beber-
apa lama, Fahri dimintai tolong 
oleh AH yang mengaku sedang 
ada masalah karena rekeningnya 
dibekukan oleh Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK).

“AH juga bilang saat ini sedang 

Penipu Berkedok Utusan Presiden Jokowi Pakai Uang Korban untuk Foya-foya

RAPAT KERJA MENDIKBUD-RISTEK DENGAN KOMISI X DPR
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X 
DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8). Rapat kerja tersebut membahas laporan Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan 
Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) dan membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
Kementerian tahun anggaran 2022 serta membahas usulan program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). 

IDN/ANTARA

CATATAN : 
1 Informasi keuangan Informasi Keuangan per 31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (Member Firm of McMillan Woods) yang telah 

KANTOR PUSAT :
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City

Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan,  
Grogol Petamburan

Jakarta Barat 11470, Indonesia
Telepon: (62-21) 2119 2888

Fax: (62-21) 2119 1008

LAPORAN KEUANGAN
PT MAKMUR BERKAH AMANDA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

 30 Juni 2021  31 Des 2020 

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Investasi pada efek yang diperdagangkan
Piutang usaha 
Persediaan real estate

Total Aset Lancar  396.063.814  364.679.878 

ASET TIDAK LANCAR
Piutang pihak berelasi

Aset pajak tangguhan

Total Aset Tidak Lancar  425.696.714  434.717.632 

TOTAL ASET  821.760.528  799.397.510 

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Akrual

Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

Total Liabilitas Jangka Pendek  132.491.589  120.247.002 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi 
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Liabilitas imbalan kerja
Total Liabilitas Jangka Panjang  95.753.177  88.098.612 

TOTAL LIABILITAS  228.244.766  208.345.614 

EKUITAS
Modal saham
Tambahan modal disetor lainnya

Telah ditentukan penggunannya
Belum ditentukan penggunannya

Penghasilan (beban) komprehensif lainnya
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

JUMLAH EKUITAS  593.515.762  591.051.896 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  821.760.528  799.397.510 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

 30 Juni 2021  30 Juni 2020 

PENDAPATAN

HARGA POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR  17.195.939  23.719.548 
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Beban keuangan
Pendapatan bunga
Beban lainnya
Pendapatan lainnya

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN  2.638.136  1.228.018 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN  494.712  (1.276.628)

PAJAK PENGHASILAN
Pajak kini
Pajak tangguhan

LABA PERIODE BERJALAN  2.463.866  1.462.824 
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  -  - 

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  2.463.866  1.462.824 

Laba bersih per saham  0,64  0,40 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

 30 Juni 2021  30 Juni 2020 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi:
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran untuk 

Pembayaran beban operasi
Pembayaran bunga pinjaman
Pembayaran untuk pajak
Pembayaran (penerimaan) lainnya

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi  4.072.469  (14.479.210)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi:
Perolehan aset tetap
Investasi jangka pendek
Perolehan properti investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi  (154.849)  (26.745.282)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Penerimaan pinjaman bank
Pembayaran pinjaman bank
Pembayaran kepada pihak berelasi
Penerimaan dari pihak berelasi

Pembayaran pembiayaan konsumen
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  5.169.986  57.579.918 

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas  9.087.606  16.355.427 

Dampak perubahan nilai tukar

Kas dan setara kas pada awal tahun  27.313.366  19.116.632 

Kas dan setara kas pada akhir tahun  36.397.853  35.468.841 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham
Tambahan modal
disetor lainnya

Penghasilan 
komprehensif lain Saldo laba (rugi)

Ekuitas yang dapat
diatribusikan ke 

Entitas Induk
Kepentingan

non-pengendalian Jumlah ekuitas

Saldo akhir 31 Desember 2019  328.850.000  71.680.328  (418.723)  103.856.213  503.967.818  9.940.175  513.907.993 
Penerbitan saham baru
Agio saham

Penghasilan komprehensif lain
Laba komprehensif tahun berjalan
Saldo akhir 30 Juni 2020  387.350.000  73.893.603  (418.723)  106.923.011  567.747.891  8.336.201  576.084.092 
Saldo akhir 31 Desember 2020  387.350.000  73.893.603  (219.351)  123.670.306  584.694.558  6.357.338  591.051.896 
Penerbitan saham baru
Agio saham

Penghasilan komprehensif lain
Laba komprehensif tahun berjalan
Saldo akhir 30 Juni 2021  387.350.000  73.893.603  (219.351)  127.586.433  588.610.685  4.905.077  593.515.762 

Jakarta, 1 September 2021
PT MAKMUR BERKAH AMANDA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Direksi

KPK mengingatkan para kepala dae-
rah agar menjauhi potensi benturan 
kepentingan dan penyalahgunaan 
kewenangan, khususnya dalam proses 
lelang jabatan, rotasi, mutasi, serta pro-
mosi ASN. Sebab, jual beli jabatan jadi 
modus korupsi para kepala daerah.

Kepala Daerah Banyak yang Korupsi,
Bisa Karena Serakah atau Kebutuhan

JAKARTA (IM) - Hingga 
kini masih ada kepala daerah yang 
tersangkut kasus korupsi. Terbaru, 
Bupati Probolinggo Puput Tantri-
ana Sari dan suaminya ditetapkan 
sebagai tersangka atas dugaan 
suap seleksi jabatan di Pemkab 
Probolinggo tahun 2019. Menurut 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
Tito Karnavian, korupsi bisa ter-
jadi karena beberapa hal. “Tindak 
pidana korupsi bisa terjadi karena 
greedy, serakah. Atau yang kedua 
karena need, situasi yang mem-
buat itu,” katanya dalam acara 

Launching Sinergitas Pengelolaan 
Bersama Monitoring Centre For 
Prevention(MCP) dan Rakorwas-
danas Tahun 2021, Selasa (31/8).

Terkait hal tersebut Tito meny-
oroti adanya biaya politik yang tinggi 
yang tinggi saat pilkada. Bahkan 
pendapatan kepala daerah selama 
menjabat jika dihitung akan sulit 
menutupi pengeluaran biaya politik 
saat pilkada. Sehingga menurutnya 
kasus-kasus korupsi terjadi karena 
adanya sistem tersebut.

“Untuk menjadi bupati/wa-
likota sekian besar. Untuk jadi 

gubernur sekian. Yang resmi saja 
untuk saksi, untuk kampanye, un-
tuk alat peraga, untuk membangun 
jaringan, untuk promosi itu biay-
anya tinggi sekali. Apalagi ada yang 
non teknis, untuk mendapatkan 
partai dan lain-lain. Kalau dihitung 
dengan pendapatan gaji tunjangan 
dan lain-lain tidak pernah bisa me-
nutupi. Sehingga akhirnya terjadi 
moral hazard karena sistem, by 
system,” paparnya.

Tito pun mengajak semua pi-
hak untuk memikirkan bagaima-
na agar dalam hal pilkada tidak 
perlu biaya politik yang tinggi.

“Ini yang membuat kami dulu 
kalau mau tangkap kepala daerah 
gampang sekali waktu jadi kapolri. 
Tapi ada persoalan. Persoalan 
nya adalah teman-teman kepala 
daerah ini banyak juga yang harus 
mengembalikan biaya politiknya 
pada saat pilkada yang harus kita 
carikan solusi,” ujarnya.

Jual Beli Jabatan
Sementara itu, Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK) meng-
ingatkan para kepala daerah agar 
menjauhi potensi benturan ke-

pentingan dan penyalahgunaan 
kewenangan, khususnya dalam 
proses lelang jabatan, rotasi, mu-
tasi, serta promosi ASN. Sebab, 
belakangan ini jual beli jabatan jadi 
modus korupsi para kepala daerah.

“Jual beli jabatan menjadi salah 
satu modus korupsi yang kerap 
dilakukan kepala daerah,” kata Plt 
Juru Bicara Bidang Pencegahan 
KPK, Ipi Maryati Kuding melalui 
pesan singkatnya, Selasa (31/8).

Kasus jual beli jabatan ter-
baru yang diungkap KPK terjadi 
di Probolinggo, Jawa Timur. KPK 
mengungkap adanya praktik jual 
beli jabatan kepala desa (kades) di 
Probolinggo dengan harga Rp20 juta 
ditambah upeti penyewaan tanah kas 
desa sebesar Rp5 juta per hektare.

Dalam perkara itu, KPK 
menetapkan Bupati Probolinggo, 
Puput Tantriana Sari dan sua-
minya yang merupakan Anggota 
DPR RI Fraksi NasDem, Hasan 
Aminuddin, sebagai tersangka. 
KPK juga menjerat 20 tersangka 
lainnya yang mayoritas meru-
pakan calon kepala daerah.

Lebih lanjut, Ipi menjelas-
kan bahwa pihaknya juga sudah 

memetakan celah tindak pidana 
korupsi di daerah selain jual beli 
jabatan. Mayoritas celah korupsi di 
daerah yakni berada di sektor pen-
gadaan barang dan jasa. KPK kerap 
menemukan kasus suap pengadaan 
barang dan jasa di daerah.

“Dari hasil pemetaan KPK 
atas titik rawan korupsi di daerah, 
KPK mengidentifi kasi beberapa 
sektor yang rentan terjadi ko-
rupsi, yaitu di antaranya terkait 
belanja daerah seperti pengadaan 
barang dan jasa,” beber Ipi.

Tak hanya itu, sambungnya, 
KPK juga mengendus adanya 
potensi penyelewengan di sektor 
penerimaan daerah serta sektor 
perizinan. KPK mewanti-wanti 
para kepala daerah agar menjauhi 
segala bentuk tindakan yang ber-
potensi berujung pada praktik ra-
suah ataupun merugikan negara.

“Kemudian, korupsi pada 
sektor penerimaan daerah mulai 
dari pajak dan retribusi daerah 
maupun pendapatan daerah 
dari pusat; dan korupsi di sektor 
perizinan mulai dari pemberian 
rekomendasi hingga penerbitan 
perizinan,” katanya.  mar


