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ASPIRIN kini sedang diuji coba sebagai bagian 
dari pengobatan potensial 
untuk kanker payudara 
agresif.

Percobaan yang didanai 
Breast Cancer Now Catalyst 
Programme itu merupa-
kan studi klinis pertama 
yang menguji apakah aspi-
rin dapat membuat tumor 
lebih sensitif terhadap 
imunoterapi pada 
pasien.

Penelitian yang 
dipimpin Anne Arm-
strong dari yayasan Christie NHS di Manchester 
Inggris ini juga akan menguji coba obat avelumab 
dengan ataupun tanpa aspirin sebelum pasien men-
jalani operasi dan pengobatan kemoterapi. 

“Obat antiinfl amasi seperti aspirin dapat menjadi 
kunci meningkatkan efektivitas imunoterapi,” ung-
kap Anne Armstrong. (Aiw/The Guardian/X-11)
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TALIBAN telah mendesak kerumun-
an warga Afghanistan yang 
menunggu di luar bandara ibu 
kota Kabul untuk pulang ke rumah 

dan mengatakan mereka tidak ingin melu-
kai siapa pun.

Seorang tokoh Taliban mengimbau ke-
pada masyarakat yang tidak memiliki hak 
legal untuk pergi agar segera pulang. “Kami 
tidak ingin melukai siapa pun di bandara,” 
kata pejabat yang menolak disebutkan 
namanya itu.

Taliban dan NATO menyebut sudah 12 
orang tewas di dalam dan sekitar bandara 
sejak awal pekan ini akibat tertembak atau 

terinjak-injak.
Militer AS bertanggung jawab atas ban-

dara, sementara pejuang Taliban berpatroli 
di luar tembok dan pagar pembatas. Se-
jumlah saksi mata mengatakan pasukan 
Taliban telah mencegah orang masuk 
ke kompleks bandara. “Ini benar-benar 
bencana. Taliban menembak ke udara, 
mendorong, dan memukuli warga dengan 
AK-47,” kata saksi itu.

Di bawah pakta yang dinegosiasikan 
tahun lalu oleh pemerintahan mantan 
presiden Donald Trump, Amerika Serikat 
setuju untuk menarik mundur pasukan de-
ngan imbalan jaminan Taliban tidak akan 
membiarkan Afghanistan digunakan untuk 
melancarkan serangan teroris. Taliban juga 
setuju untuk tidak menyerang pasukan 

a sing saat keluar dari Afghanistan.
Taliban juga telah meminta warga Af-

ghanistan kembali bekerja. Banyak bisnis di 
ibu kota Kabul tutup dan sebagian besar ru-
mah telah ditinggalkan penghuninya sejak 
Taliban merebut Kabul pada pekan ini.

Wasima, 38, mengaku terkejut ketika tiga 
anggota Taliban mengunjungi rumahnya 
di kota Herat pada Rabu (18/8) pagi. Me-
reka menanyakan tentang pekerjaan dan 
gajinya di sebuah organisasi bantuan lalu 
me nyuruh nya untuk kembali bekerja.

Puluhan warga mengatakan kunjungan 
mendadak Taliban juga terjadi di wilayah 
lain, dari ibu kota Kabul ke Lashkar Gah di 
selatan dan Mazar-i-Sharif di utara.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid 
mengatakan kelompoknya akan memperta-
hankan hubungan baik dengan negara-ne-
gara lain untuk memungkinkan kebangkit-
an ekonomi di Afghanistan.

Perundingan damai
Mantan Presiden Afghanistan Ashraf 

Ghani menyatakan mendukung terjadinya 
pembicaraan antara Taliban dan para man-
tan pejabat tinggi Afghanistan. 

Ghani juga membantah tuduhan telah 
mentransfer sejumlah besar uang ke luar 
negeri untuk kepentingan pribadi sebelum 
melarikan diri ke Uni Emirat Arab.

Dalam pesan video di Facebook, Ghani 
menyebut kepergiannya untuk menghin-
dari pertumpahan darah. Dia juga meng-
aku tidak berniat untuk tetap berada di 
pengasingan di negara teluk dan sedang 
dalam pembicaraan untuk kembali ke 
Afghanistan.

“Untuk saat ini, saya berada di Emirat 
agar pertumpahan darah dan kekacauan 
dihentikan,” kata Ghani.

Dia mengklaim bahwa Taliban telah me-
masuki Kabul meskipun ada kesepakatan 
untuk tidak melakukannya. “Seandainya 
saya tinggal di sana, seorang presiden ter-
pilih Afghanistan akan digantung lagi tepat 
di depan mata rakyat Afghanistan sendiri,” 
ujarnya. (AFP/X-11)

Mantan Presiden Ashraf Ghani membantah tuduhan 
telah mentransfer sejumlah besar uang ke luar negeri 
untuk kepentingan pribadi.

Taliban Minta Warga kembali Bekerja

MUHYIDDIN Yassin sebagai pejabat Perdana 
Menteri (PM) Malaysia dan Ketua Perikat-
an Nasional telah membenarkan bahwa 
koalisin ya akan mendukung tokoh UMNO, 
Ismail Sabri Yaakob, selaku PM terbaru. 
Syaratnya, kabinet Ismail tidak akan meli-
batkan orang-orang yang bermasalah dengan 
hukum.

“Kalau ditunjuk sebagai PM oleh Raja, 
kabinetnya harus diisi orang-orang yang 
memiliki integritas, bisa dipercaya, dan tidak 
punya masalah hukum,” ujar Muhyiddin, 
kemarin.

Muhyiddin sendiri mundur dari kursi PM 
setelah 17 bulan menjabat karena tidak lagi 
didukung sekutu-sekutunya. Popularitasnya 
juga menurun karena pemerintah dianggap 
tidak mampu menangani pandemi.

Karena pemilu tidak bisa dilaksanakan di 
tengah pandemi, Raja Malaysia Sultan Abdul-
lah Ahmad Shah akan memilih PM terbaru 
berdasarkan suara terbanyak di parlemen.

Ismail, 61, ialah tokoh senior di UMNO. 
Jika terpilih, itu berarti UMNO akan kembali 
menonjol di dunia politik Malaysia.

UMNO merupakan partai utama dalam 
koalisi yang memerintah di Malaysia selama 
enam dekade. Namun, UMNO kehilangan 
kekuasaan pada 2018 karena kasus ko-
rupsi.

Dukungan parlemen
Sultan Abdullah Ahmad Shah telah me-

minta 114 anggota parlemen yang menanda-
tangani pernyataan resmi mendukung Wakil 
Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob untuk 
memverifi kasi pendirian mereka.

Dengan besarnya dukungan tersebut ber-
arti pesaing Ismail, yaitu Anwar Ibrahim, 
yang memimpin koalisi oposisi Pakatan 
Harapan dan merupakan Presiden Partai 
Keadilan Rakyat (PKR), semakin sulit mewu-
judkan cita-citanya menjadi PM Malaysia.

Analis memperingatkan bahwa kembali 
naiknya politikus UMNO akan berdampak 
pada kasus korupsi mantan PM Najib Razak 
dan beberapa politikus lainnya yang juga 
diadili dalam kasus serupa.

Najib telah diadili dan divonis penjara 12 
tahun dalam kasus korupsi dana 1MDB yang 
merugikan negara jutaan dolar, tetapi kini 
masih bebas karena mengajukan banding. 
(Aiw/AFP/Straittimes/X-11)
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JANJI TALIBAN: Sejumlah warga menunggu dievakuasi dari bandara Kabul, Afghanistan, Rabu (18/8). Setelah mengambil 
alih pemerintahan, Taliban meminta warga yang berada di bandara Kabul untuk kembali ke rumah dan bekerja. Taliban 
berjanji tidak ingin melukai siapa pun.

 

LIABILITAS DAN EKUITAS    

LIABILITAS JANGKA PENDEK      

Utang bank 2.220.336.082    - 

Utang usaha     

 Pihak ketiga  6.185.795.623    4.666.115.303 

 Pihak berelasi  1.122.448.980    - 

Utang pajak  2.947.242.908    2.409.072.063 

Beban yang masih harus dibayar  60.107.096    21.034.470 

Uang muka penjualan  19.360.715.870    8.571.132.072 

Utang lain-lain - pihak ketiga  3.144.716.253    2.379.694.617 

Total Liabilitas Jangka Pendek  35.041.362.812    18.047.048.526 

LIABILITAS JANGKA PANJANG     

Utang pihak berelasi  1.107.641.813    1.817.780.541 

Liabilitas imbalan kerja  2.444.742.500    2.131.745.000 

Total Liabilitas Jangka Panjang 3.552.384.313    3.949.525.541 

Total Liabilitas  38.593.747.125    21.996.574.067 

EKUITAS      

Modal saham     

 Modal dasar - 20.000.000.000 saham     

  dengan nilai nominal Rp100 per saham     

 Modal ditempatkan dan disetor -     

  9.511.217.000 saham 951.121.700.000    951.121.700.000 

Saham treasuri  (24.448.334.900 )  (24.448.334.900 )

Tambahan modal disetor  153.685.174.076    153.685.174.076 

Penghasilan komprehensif lain  (243.585.600 )  (243.585.600 )

Saldo laba     

 Telah ditentukan penggunaannya  12.100.000.000    12.100.000.000 

 Belum ditentukan penggunaannya  266.141.876.668    230.161.884.103 

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan     

 kepada pemilik entitas induk  1.358.356.830.244    1.322.376.837.679 

Kepentingan nonpengendali  7.742.147.225    9.156.578.191 

Total Ekuitas  1.366.098.977.469    1.331.533.415.870 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.404.692.724.594    1.353.529.989.937 

LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 

30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJUALAN 126.416.321.194  56.793.743.225 

BEBAN POKOK PENJUALAN  57.715.707.315  57.496.007.027 

LABA (RUGI) BRUTO  68.700.613.879  (702.263.803 )

BEBAN USAHA 35.604.477.132  40.274.965.773 

LABA (RUGI) USAHA  33.096.136.747  (40.977.229.575 )

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN     

Penghasilan lain-lain 5.201.266.317  7.913.847.514 

Beban lain-lain  (1.202.852.735 )  (741.578.882 )

Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto  3.998.413.582  7.172.268.632 

LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN)     

 PAJAK PENGHASILAN  37.094.550.329  (33.804.960.944 )

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN     

Kini    (2.771.465.180 )  - 

Tangguhan   242.476.450  (51.454.526 )

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto  (2.528.988.730 )  (51.454.526 )

LABA (RUGI) NETO 34.565.561.599  (33.856.415.470 )

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  -   - 

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF  34.565.561.599  (33.856.415.470 )

Laba (Rugi) bersih yang dapat diatribusikan 

 kepada:      

Pemilik entitas induk  35.979.992.565  (33.628.409.550 )

 Kepentingan nonpengendali  (1.414.430.966 )  (228.005.920 )

Total    34.565.561.599  (33.856.415.470 )

Penghasilan (Rugi) komprehensif yang     

 dapat diatribusikan kepada:     

 Pemilik entitas induk  35.979.992.565  (33.628.409.550 )

 Kepentingan nonpengendali  (1.414.430.966 )  (228.005.920 )

Total    34.565.561.599  (33.856.415.470 )

LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN  3,84  (3,54 )

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

30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI      

Penerimaan kas dari pelanggan  107.642.376.964  74.966.428.170 

Pembayaran kepada pemasok,       

 karyawan dan lainnya (93.188.679.366 )  (75.384.315.314 )

Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk)       

Pembayaran beban bunga  (333.804.333 )  (140.183.501 )

Penerimaan penghasilan bunga 1.820.468.912  3.596.659.485 

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 15.940.362.177  3.038.588.840 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI      

Penempatan dana yang dibatasi      

 penggunaannya dari aktivitas investasi (69.000.000.000 )  - 

Perolehan aset tetap (3.481.955.174 )  (15.569.209.058 )

Penjualan aset tetap 81.000.000  475.000.000 

Perolehan aset tak berwujud -  (115.950.877 )

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (72.400.955.174 )  (15.210.159.935 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN      

Penerimaan utang pihak berelasi 900.000.000  1.000.000.000 

Pembayaran utang pihak berelasi (5.210.138.728 )  - 

Saham treasuri -  (24.448.334.900 )

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk)      

 Aktivitas Pendanaan (4.310.138.728 )  (23.448.334.900 )

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN      

 SETARA KAS (60.770.731.725 )  (35.619.905.995 )

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 121.408.368.032  178.303.837.789 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 60.637.636.307  142.683.931.793 

Kas dan Setara Kas dan Cerukan terdiri dari:    

     30 Juni   

     2021  2020

Kas dan setara kas 62.857.972.389  142.683.931.793 

Cerukan  (2.220.336.082 )  - 

     60.637.636.307  142.683.931.793 

31 Desember 202030 Juni 202131 Desember 202030 Juni 2021

Saldo 1 Januari 2020  951.121.700.000    153.685.174.076    -    (196.917.750 )  7.100.000.000    292.121.868.927    1.403.831.825.253    10.993.114.519    1.414.824.939.772 

Saham Treasuri  -    -    (24.448.334.900 )  -    -    -    (24.448.334.900 )  -    (24.448.334.900 )

Total penghasilan (rugi) komprehensif                    

 periode berjalan   -    -    -    -    -    (33.628.409.550 )  (33.628.409.550 )  (228.005.920 )  (33.856.415.470 )

Saldo 30 Juni 2020  951.121.700.000    153.685.174.076    (24.448.334.900 )  (196.917.750 )  7.100.000.000    258.493.459.377    1.345.755.080.803    10.765.108.599    1.356.520.189.402 

Saldo 1 Januari 2021  951.121.700.000    153.685.174.076    (24.448.334.900 )  (243.585.600 )  12.100.000.000    230.161.884.103    1.322.376.837.679    9.156.578.192    1.331.533.415.870 

Total penghasilan komprehensif                    

 periode berjalan   -    -    -    -    -    35.979.992.565    35.979.992.565    (1.414.430.966 )  34.565.561.599 

Saldo 30 Juni 2021  951.121.700.000    153.685.174.076    (24.448.334.900 )  (243.585.600 )  12.100.000.000    266.141.876.668    1.358.356.830.244    7.742.147.225    1.366.098.977.469 

Tambahan 
Modal

 Disetor
 Modal 
Saham  Saham treasuri

Penghasilan
 Komprehensif 

Lain
Telah Ditentukan
Penggunaannya

Belum Ditentukan
Penggunaannya

Kepentingan
Nonpengendali Total Ekuitas Total

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Saldo laba

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan  laporannya 
tertanggal 14 April 2021.
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