
WASHINGTON(IM)- 
Amerika Serikat (AS) secara 
resmi mengakhiri kehadiran 
militernya di Afghanistan pada 
Selasa (31/8).

AS meninggalkan Afghani-
stan  dengan penerbangan 
terakhir dari Kabul, setelah dua 
dekade keterlibatannya  yang 
dipicu oleh serangan teroris 11 
September.

“Saya di sini untuk mengu-
mumkan selesainya penarikan 
kami dari Afghanistan dan 
berakhirnya misi militer untuk 
mengevakuasi warga Amerika, 
warga negara ketiga dan warga 
Afghanistan yang rentan,” 
Jenderal Kenneth McKenzie, 
kepala Komando Pusat AS, 
mengatakan Senin (30/8) sore 
di AS.

Pesawat berawak terakh-
ir sekarang membersihkan 
wilayah udara di atas Afghani-
stan,” lanjutnya.

McKenzie mengatakan 
cabang ISIS yang disalahkan 
atas pemboman bandara pekan 
lalu bekerja sampai jam-jam 
terakhir kehadiran AS untuk 
melancarkan lebih banyak se-
rangan. Tetapi jenderal tinggi 

Amerika untuk Timur Tengah 
mengatakan serangan balasan 
AS pada hari Minggu terha-
dap kelompok, yang dikenal 
sebagai ISIS-K, mengganggu 
rencana mereka dan akan men-
jadi masalah Taliban sekarang.

Dia mengatakan beberapa 
orang Amerika - berjumlah 
sekitar “100-an” - yang ingin 
pergi tidak dapat tiba di ban-
dara tepat waktu saat militer 
akan mengangkut mereka. 
Tidak ada warga AS yang die-
vakuasi pada lima penerbangan 
terakhir. Meninggalkan orang 
Amerika pasti akan memicu 
kritik terhadap pemerintahan 
Biden dari anggota parlemen 
dari kedua belah pihak.

Perang terpanjang AS be-
rakhir dengan penarikan cepat 
lebih dari 123.000 orang sejak 
14 Agustus lalu. Kondisi ini 
mengikuti kemajuan Taliban 
yang menguasai Afghanistan 
dan pembunuhan 13 tentara 
AS dalam pemboman bunuh 
diri di luar bandara ibu kota 
pekan lalu.

Kematian itu menyusul 
hilangnya sekitar 2.400 orang 
AS dan puluhan ribu war-
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AS meninggalkan Afghanistan  de-
ngan penerbangan terakhir dari Kabul, 
setelah dua dekade keterlibatannya  
yang dipicu oleh serangan teroris 11 
September.

Pasukan AS Resmi Keluar dari Afghanistan 
Usai Perang Selama 20 Tahun

setelah mewarisi kesepakatan 
damai 2020 Presiden Donald 
Trump dengan Taliban adalah 
menunda penarikan pasukan 
awal dari Mei hingga Agustus. 
Biden diketahui yang menen-
tang pengiriman lebih banyak 
pasukan ke Afghanistan ketika 
dia menjabat sebagai wakil 
presiden Barack Obama. Dia 
mengatakan dia tidak bisa 
membenarkan lebih banyak 
kematian orang Amerika dan 
peningkatan kekuatan militer 
yang diperlukan untuk tetap 
tinggal.

“Saya tidak akan meny-
erahkan tanggung jawab ini 
kepada presiden kelima,” kata 
Biden dalam pidatonya kepada 
negara itu pada 16 Agustus.

“Saya tidak akan menye-
satkan rakyat Amerika dengan 
mengklaim bahwa sedikit lebih 
banyak waktu di Afghanistan 
akan membuat semua perbe-
daan,” lanjutnya.

Kepergian pasukan as-
ing menyisakan pertanyaan 
besar bagi salah satu negara 
termiskin dan dilanda perang. 
Taliban telah memasuki pem-
bicaraan dengan para pejabat 
dari pemerintah sebelumnya 
karena berusaha untuk meng-
konsolidasikan kekuasaannya 
dan memperluas basis dukun-
gan publiknya. Tetapi akses 
kelompok itu ke dana sebesar 
USD9,5 miliar aset bank sen-
tral tetap dibekukan oleh AS, 
dan Bank Dunia telah menang-
guhkan proyek senilai miliaran 
dolar di negara itu.  tom

kan kami, dan mengamankan 
prospek keberangkatan warga 
sipil bagi mereka yang ingin 
meninggalkan Afghanistan 
dalam beberapa minggu dan 
bulan ke depan,” terangnya.

Biden, yang mengatakan 
akan berpidato di depan raky-
atnya tentang penarikan pasu-
kan pada Selasa (31/8) sore, 
mengatakan Taliban yang seka-
rang memerintah Afghanistan 
telah membuat komitmen pada 
perjalanan yang aman dan du-
nia akan memegang komitmen 
mereka.

Namun langkah ini menuai 
banyak pro dan kontra dari 
beberapa politisi. Bahkan ke-
tika langkah evakuasi dan 
penarikan meningkat dalam 
beberapa pekan terakhir, bipar-
tisan anggota parlemen AS dan 
sekutu mendesak Biden untuk 
menunda tenggat waktu akhir 
Agustus, dengan mengatakan 
lebih banyak waktu diperlu-
kan untuk membantu warga 
Amerika dan warga Afghani-
stan yang ingin keluar dari AS.

Pemimpin Minoritas Senat 
Mitch McConnell mengatakan 
pekan lalu bahwa Biden harus 
“melupakan tentang 31 Agus-
tus” dan mengirim pasukan 
ke luar batas bandara Kabul 
untuk memastikan lebih banyak 
orang dievakuasi. Perwakilan 
Demokrat Elissa Slotkin dari 
Michigan mengutip “dukungan 
bipartisan yang kuat” untuk 
memperpanjang tenggat waktu.

Tapi Biden tidak mau men-
galah. Satu-satunya konsesinya 
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NEW DELHI (IM)- 
Sebuah “demam misterius 
“ telah menewaskan hampir 
70 orang, termasuk 40 anak-
anak di negara bagian Uttar 
Pradesh, India . Hal ini mem-
buat warga di negara bagian 
tersebut ketakutan.

Sebagian besar yang menin-
ggal melaporkan demam tinggi, 
dehidrasi, dan penurunan jum-
lah trombosit secara tiba-tiba, 
sementara yang lain mengalami 
gejala demam berdarah. 

Banyak kasus dilaporkan 
dari distrik Agra, Mathura, 
Mainpuri, Etah dan Kas-
ganj, sementara Firozabad 
dikatakan sebagai distrik yang 
paling terkena dampak di 
negara bagian tersebut.

“Situasi di distrik meng-
khawatirkan. Genangan air, 
kurangnya sanitasi dan keber-
sihan adalah alasan di balik 
penyebaran penyakit,” ucap 
Manish Asija, anggota dewan 
legislatif  Uttar Pradesh.

Times of  India melapor-
kan bahwa 72 dari 135 anak 
berjuang untuk hidup mereka 
di Firozabad Medical College, 
dengan lebih dari 50 persen 
dari mereka menunjukkan 
gejala demam berdarah. “Pe-
nyebab pastinya sedang dipela-
jari”, kata kepala petugas medis 
(CMO) distrik Firozabad, Nee-
ta Kulshrestha, seperti dilansir 
Sputnik pada Selasa (31/8). 

Neeta Kulshrestha lebih 
lanjut mengatakan bahwa 
semua pasien di rumah sakit 
pemerintah sedang diuji untuk 
Covid-19, tetapi sejauh ini 
tidak ada kasus infeksi virus 
yang dapat dikaitkan. “Pasien 
demam virus dirawat di bangsal 
Covid-19. Dokter dan parame-
dis bersiaga. Intensitas demam-
nya mengkhawatirkan. Anak-
anak membutuhkan waktu 
dua minggu untuk pulih”, kata 
Kepala Pengawas Medis (CMS) 
Firozabad Medical College, 
Hansraj Singh.  ans

‘Demam Misterius’ Tewaskan 
Hampir 70 Orang di India

ga Afghanistan, dan sekitar 
USD1 triliun (Rp14.368 triliun) 
pengeluaran AS sejak konfl ik 
dimulai.

Perang telah berlangsung 
begitu lama sehingga sebagian 
besar penduduk Afghanistan 
telah menjalani seluruh hidup 
mereka dengan negara mereka 
berperang, sementara pasukan 
AS yang terbunuh minggu lalu 
sebagian besar adalah “bayi” 
ketika Menara Kembar New 
York diruntuhkan.

AS mengatakan akan terus 
membantu warga Amerika me-
ninggalkan Afghanistan meski 
pasukan militer telah pergi, 
tetapi tidak jelas bagaimana 
pemerintahan Biden akan 
dapat melaksanakan itu.

“Komitmen kami bertahan 
lama dan komitmen kami tidak 
goyah bahkan saat kami mem-
bawa pulang pria dan wanita 
kami di militer,” Sekretaris 
Pers Gedung Putih Jen Psaki 
mengatakan pada Senin (20/8).

Sebelumnya Presiden AS 
Joe Biden, yang menetap-
kan tanggal keberangkatan 31 
Agustus, mengatakan dalam 
sebuah pernyataan jika kepu-
tusan itu akan dilakukan.

“Itu adalah rekomendasi 
bulat dari Kepala Gabungan 
dan semua komandan kami 
di lapangan untuk mengakhiri 
misi pengangkutan udara kami 
seperti yang direncanakan. 
Pandangan mereka adalah 
bahwa mengakhiri misi militer 
kami adalah cara terbaik untuk 
melindungi kehidupan pasu-

PERAYAAN HARI PEMUDA DI KOREA UTARA
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melambaikan tangan saat ia menghadiri sesi foto dengan peserta selama perayaan Hari 
Pemuda, di Pyongyang, Korea Utara, dalam gambar yang disediakan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara pada Selasa (31/8). 

IDN/ANTARA

Arab Saudi Berduka, Sepupu 
Raja Salman Meninggal

RIYADH(IM) - Kera-
jaan Arab Saudi pada hari 
Senin berduka atas mening-
galnya sepupu Raja Salman 
bin Abdulaziz al-Saud, Putri 
Jawaher binti Abdulaziz bin 
Abdullah bin Jalawi al-Saud.

Kabar duka itu diumum-
kan pihak Royal Court dalam 
sebuah pernyataan. “Yang 
Mulia Putri Jawaher binti Ab-
dulaziz bin Abdullah bin Jalawi 
al-Saud berpulang ke rahmat 
Allah SWT,” bunyi pernyataan 
Royal Court, yang dilansir 
Gulf  News, Selasa (31/8).

“Doa pemakaman [salat 
jenazah] akan diadakan pada 
hari Selasa, setelah salat 
Ashar di Masjid Imam Turki 

bin Abdullah di Riyadh.”
Pihak Royal Court tak 

merinci penyebab mening-
galnya Putri Jawaher, entah 
faktor usia atau karena sakit.

Kantor berita negara se-
tempat, Saudi Press Agency 
(SPA), juga merilis pernyataan 
duka Royal Court. “Semoga 
Allah memberkatinya dengan 
rahmat, pengampunan dan 
kepuasan-Nya, dan menem-
patkannya di taman yang luas. 
Kita adalah milik Allah dan ke-
pada-Nya kita akan kembali.”

Para anggota keluarga 
kerajaan ramai-ramai me-
nyampaikan belasungkawa 
di Twitter atas meninggalnya 
Putri Jawaher.  gul

ABUJA(IM)- Sedikitnya 35 
orang meninggal akibat wabah 
diare di sebuah kota perbatasan 
di Negara Bagian Borno, Nigeria 
selatan. Demikian menurut peja-
bat pada Senin (30/8).

Wabah mulai terjadi pada 
akhir pekan di Kota Gwoza, 
Negara Bagian Borno dan sejauh 
ini telah menyebabkan 35 orang 
meninggal. Sebanyak 150 orang 
dirawat di rumah sakit usai men-
galami gejala diare, ungkap kepala 
pemerintah setempat Ibrahim 
Bukar. Sebagian besar sumber 
air masyarakat perbatasan sudah 

tercemar oleh bangkai, bahan 
kimia, dan sampah. Akibatnya 
air berbahaya dikonsumsi oleh 
manusia, kata Bukar.

Bukar menyebut wabah 
tersebut sebagai salah satu tan-
tangan yang dihadapi oleh Kota 
Gwoza dan kota perbatasan 
yang lain lantaran minimnya 
fasilitas kesehatan dan fasilitas 
lainnya. Pejabat itu mengklaim 
fasilitas-fasilitas tersebut dihancur-
kan oleh Boko Haram. Gwoza 
merupakan salah satu daerah di 
Borno yang kerap diserang oleh 
kelompok pemberontak itu.  ans

Wabah Diare di Nigeria, 
35 Orang Meninggal

BRASILIA(IM) - Sebuah 
laporan menunjukkan sekitar 
28 persen dari ekspor emas 
Brasil pada 2019 dan 2020 
kemungkinan berasal dari 
tambang ilegal. Temuan itu 
mengindikasikan meningkat-
nya tindak pemalsuan doku-
men dan kurangnya penegakan 

hukum yang tegas.
Laporan dari jaksa federal 

dan Universitas Minas Gerais 
menemukan indikasi adanya 
pelanggaran hukum terkait 
ekspor 48,9 ton emas dalam 
periode dua tahun. Penambang 
liar di Brasil sering mengek-
straksi emas dari kawasan ter-
larang, seperti cagar alam yang 
dilindungi atau tanah adat.

Penambangan tanpa mem-
perhatikan kelestarian lingkun-
gan itu mendorong deforestasi 
di hutan hujan Amazon dan 
terbukti meracuni sungai dengan 
merkuri. Laporan tersebut hanya 
memeriksa emas yang terdaftar 
di pemerintah federal terkait 
pembayaran pajak logam mulia.

Referensi silang dilakukan 
dengan citra satelit di lokasi 
tambang yang dilaporkan. Jum-
lah emas yang dilaporkan dari 
daerah tersebut melampaui 
kapasitas sumbernya, menurut 
laporan itu. “Ada upaya untuk 
melakukan pencucian emas ini, 
untuk menyembunyikan asal usul-
nya. Namun lewat referensi silang 
dengan gambar, tidak mungkin 
emas ini berasal dari tempat yang 
dilaporkan,” kata Raoni Rajao, 
profesor manajemen lingkungan 
di Universitas Minas Gerais yang 
menjadi penulis laporan itu.

Untuk 6,3 ton emas, daerah 
yang dilaporkan kepada pihak 
berwenang sebagai asal emas 
tidak menunjukkan bukti adanya 
penambangan lewat citra satelit. 
Sisanya dilaporkan berasal dari 
tempat-tempat yang berbatasan 
dengan hutan lindung yang 
menunjukkan tanda-tanda telah 
dirusak oleh penambang.

Data pemerintah menun-
jukkan 111 ton emas diekspor 
pada 2020, lebih banyak dari 
total produksi 92 ton, yang 
menunjukkan sebagian di an-
taranya mungkin berasal dari 
sumber ilegal, kata laporan 
itu. Kementerian Pertamban-
gan dan Energi Brasil belum 
memberikan komentar. Pada 
2019 dan 2020, Kanada, Swiss, 
dan Inggris membeli 72 persen 
ekspor emas Brasil.  tom

Hampir 30 Persen 
Ekspor Emas Brasil Ilegal

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KOMPREHENSIF LAIN 
KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN KEUANGAN
PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK Gedung Graha Pena Lt. 17 Jl.Urip Sumoharjo No. 20

Makassar, Sulawesi Selatan, 90234 Indonesia
(+62411) 439012, biz@hdi.co.id

Makassar, 31 Agustus 2021

PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk
Direksi

Catatan :

1) Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 
30 Juni 2021 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, 
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian serta 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

2) Informasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari Laporan Keuangan 
Konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono 
yang memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum 
dalam laporannya tanggal 28 Mei 2021. 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 Juni 2021 31 Desember 2020

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas                  611.940.466                  177.523.646 
Piutang usaha             25.748.352.050             37.251.691.869 
Piutang lain-lain

Pihak berelasi             58.234.231.210             53.261.556.713 
Pihak ketiga                    66.443.150                    66.443.150 

Persediaan 229.491.459.182 196.433.154.037 
Uang muka pembelian             14.255.000.000             11.305.500.000 
Deposito berjangka yang dibatasi 
penggunaannyat - 38.800.000.000 

Jumlah Aset Lancar 328.407.426.057 337.295.869.415 

Aset Tidak Lancar
Investasi pada perusahaan asosiasi 300.000.000 300.000.000 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan pada tanggal 30 Juni 
2021 dan 31 Desember 2020 masing-
masing sebesar Rp2.487.695.411 dan 
Rp2.179.186.567

Aset tak berwujud - setelah dikurangi 
akumulasi amortisasi pada tanggal 30 Juni 
2021 dan 31 Desember 2020 masing-
masing sebesar Rp34.853.732.482 dan 
Rp28.548.818.929 68.455.858.809 74.760.772.361 

Aset pajak tangguhan                    67.660.795                    67.660.795 

Jumlah Aset Tidak Lancar          70.051.181.796          76.664.604.193 

JUMLAH ASET        398.458.607.853        413.960.473.608 

30 Juni 2021 31 Desember 2020

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek - pihak ketiga               3.838.027.973             42.748.668.466 
Utang usaha             22.924.147.301                                  - 
Utang pajak               1.570.851.853               1.413.396.290 
Biaya yang masih harus dibayar                  556.800.550                  725.986.551 
Pendapatan diterima dimuka               2.691.478.182               2.688.865.029 
Utang lain-lain

Pihak ketiga               1.297.586.250               1.297.586.250 
Pihak berelasi                                  -                  134.904.474 

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek          32.878.892.109          49.009.407.060 

Liabilitas Jangka Panjang
Utang pihak non usaha berelasi               8.829.017.839               3.654.404.438 
Liabilitas sewa                  111.935.851                  157.295.851 
Liabilitas imbalan kerja karyawan                  307.549.064                  307.549.064 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang            9.248.502.754            4.119.249.353 

JUMLAH LIABILITAS          42.127.394.863          53.128.656.413 

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 

Pemilik Entitas
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham 152.468.000.000 152.468.000.000 

Modal dasar - 4.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 

-1.524.680.000 saham
Tambahan modal disetor            

153.513.316.842 
           

153.513.316.842 
Saldo laba             44.705.174.416             50.432.049.582 
Komponen ekuitas lainnya                     4.212.472                     4.212.472 

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas 350.690.703.730 356.417.578.896 

Kepentingan nonpengendali               5.640.509.258               4.414.238.299 
Jumlah Ekuitas        356.331.212.988        360.831.817.195 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS        398.458.607.853        413.960.473.608 

30 Juni 2021 30 Juni 2020

PENJUALAN BERSIH 1.235.197.914.474 2.677.646.270.685 
BEBAN POKOK PENDAPATAN (1.230.697.148.973) (2.666.910.495.838)
LABA KOTOR 4.500.765.501 10.735.774.847 
BEBAN USAHA
Pendapatan bunga 22.874.774 677.146.906 
Laba akuisisi anak perusahaan - 3.522.840.575 
Beban penjualan (92.375.000) (163.830.739)
Beban administrasi dan umum (8.691.604.195) (9.764.177.751)
Beban bunga dan keuangan lainnya (212.283.135) (380.481.601)
Pendapatan (beban) lainnya - 258.457.824 

(8.973.387.556) (5.850.044.786)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK 

PENGHASILAN (4.472.622.055) 4.885.730.061 

BEBAN PAJAK PENGHASILAN (27.982.153) (38.392.236)

LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN (4.500.604.208) 4.847.337.825 

ke laba rugi pada periode berikutnya :
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) 

atas liabilitas imbalan kerja karyawan- - (1.553.225)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen 

penghasilan komponen penghasilan - 388.306 

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF 
LAIN - (1.164.919)

LABA KOMPREHENSIF (4.500.604.208) 4.846.172.906 
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 

KEPADA :
Pemilik entitas induk (5.726.875.166) 4.844.064.242 
Kepentingan non-pengendali 1.226.270.958 3.273.583 

(4.500.604.208) 4.847.337.825 
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT 

DIATRIBUSIKAN KEPADA :
Pemilik entitas induk (5.726.875.166) 4.842.899.323 
Kepentingan non-pengendali 1.226.270.958 3.273.583 

(4.500.604.208) 4.846.172.906 
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG 

DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 
ENTITAS INDUK (5,28) 4,47 

30 Juni 2021 30 Juni 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 1.235.197.914.474 2.732.859.914.579 
Pembayaran kas kepada pemasok (1.230.697.148.973) (2.709.339.357.699)
Pembayaran kepada karyawan (1.269.710.542) (1.722.718.714)
Penerimaan bunga 22.874.774 677.146.905 
Pembayaran pajak (190.565.110) (847.044.541)
Pembayaran bunga (212.283.135) (380.481.601)
Pembayaran lainnya – bersih (923.239.349) (1.564.558.522)

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi             1.927.842.139           19.682.900.407 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penyertaan saham pada perusahaan asosiasi - (300.000.000)
Pencairan deposito berjangka yang
dibatasi penggunaannya 38.800.000.000 (38.800.000.000)
Penjualan saham atas entitas anak - 
Uang muka pembelian aset tetap (2.949.500.000) (20.000.000.000)

Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas 
investasi           35.850.500.000         (59.100.000.000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan pinjaman bank 231.785.448 50.943.738.660 
Pembayaran pinjaman bank (38.457.574.059) (6.538.716.878)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi 46.371.978.087 27.350.000.000 
Pembayaran utang kepada pihak berelasi (45.490.114.795) (42.131.000.000)

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas 
Pendanaan         (37.343.925.319)           29.624.021.782 

(PENURUNAN)/ KENAIKAN BERSIH KAS                434.416.820           (9.793.077.811)

KAS DAN SETARA KAS AWAL                177.523.646           71.719.025.341 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR                611.940.466           61.925.947.530 

Ekuitas yang dapat diatribusikan depada pemilik entitas induk
Kepentingan

nonpengendali Jumlah EkuitasModal
ditempatkan dan disetor

Tambahan 
modal disetor Saldo laba Komponen 

ekuitas lainnya Subtotal

Saldo per 31 Desember 2020       152.468.000.000       153.513.316.842       50.432.049.582           4.212.472       356.417.578.896      4.414.238.299       360.831.817.195 

Laba bersih tahun berjalan                                 -                                 -           (5.726.875.166)                           -            (5.726.875.166)          1.226.270.958         (4.500.604.208)

Penghasilan (rugi) komprehensif lain - Pengukuran kembali liabilitas 
imbalan kerja karyawan

                                -                                 -                                -                           -                                 -                             -                                  - 

Manfaat pajak penghasilan terkait                                 -                                 -                                -                           -                                 -                             -                                  - 

Saldo per 30 September 2021       152.468.000.000       153.513.316.842       44.705.174.416           4.212.472       350.690.703.730      5.640.509.257       356.331.212.987 


