
Ada yang menduga mereka sengaja 
mencuri untuk mengungkap kelemah-
an keamanan yang berbahaya. Atau 
apakah mereka baru menyadari akan 
ditangkap. 

Dalam pesan yang disematkan 
dalam transaksi, para pencuri itu ber-
keras bahwa mereka mencuri dengan 
niat baik. “Saya tidak terlalu tertarik 
dengan uang!” tulis mereka, seperti 
dikutip AFP. 

Mereka menambahkan bahwa sela-
lu ada rencana untuk mengembalikan 
dana yang dicuri. Menurut Pawel Alek-
sander – seorang pakar dalam melacak 
mata uang kripto yang dicuri – para 
pencuri biasanya mencoba menutupi 
jejak mereka dengan membagi uang 
dan memindahkannya, bahkan kadang 
melakukan ratusan ribu transaksi 
berturut-turut. 

Aleksander, sebagai co-founder 
Coinfirm, mengatakan bahwa peru-
sahaannya termasuk di antara yang 
mengkhususkan diri mengikuti trans-
aksi blockchain yang sangat rumit, 
serta membantu lembaga penegak 
hukum dan investor untuk melacak 
aset yang dicuri. 

Beberapa penggemar kripto bah-
kan ada yang memuji aksi peretasan 
terhadap Poly dengan menyebut se-
bagai pahlawan. Sementara itu, lainnya 
curiga bahwa para peretas mulai me-
ngembalikan uang dikarenakan para 
detektif sedang mengejar mereka. 

Pasalnya, pengembalian uang di-
mulai setelah SlowMist – perusahaan 
investigasi lain – mengklaim telah 
mengidentifikasi beberapa informasi 
pribadi peretas, termasuk alamat surat 
elektronik (e-mail) mereka. 

“Sulit untuk mengatakan apa niat 
awal peretas itu. Para peretas mung-
kin hanya takut akan tindakan yang 

diambil terhadapnya,” kata rekan 
Aleksander, Roman Bieda. 

Bieda menambahkan bahwa para 
‘pahlawan’ peretas etis sering kali ber-
usaha mempermalukan perusahaan 
secara publik karena kelemahan yang 
ada pada sistem keamanan mereka. 

“Beberapa investor juga ada yang 
menganggap sebagai penawaran yang 
adil bagi peretas untuk menyimpan 
sebagian uangnya, sebagai hadiah 
karena menemukan celah keamanan,” 
tutur dia.

Terlepas dari volatilitas dan kekha-
watiran atas pemborosan besar listrik 
yang dihasilkan, popularitas mata uang 
kripto seperti bitcoin dan ethereum 
telah melonjak dalam beberapa tahun 
terakhir. Nilai pasar gabungan mereka 
saat ini diklaim mencapai hampir US$ 
2 triliun sehingga menciptakan pros-
pek menarik bagi para peretas. 

Yang paling terkenal, ketika ada pe-
retas mencuri 850.000 bitcoin dari bur-
sa Jepang Mt Gox pada 2014. Saat itu, 
nilai bitcoin mencapai sekitar US$ 470 
juta, dan hari ini secara mengejutkan 
nilainya sudah US$ 38 miliar. Kemu-
dian pada 2018, Coincheck – layanan 
pertukaran kripto di Jepang – diretas 
dan kehilangan US$ 500 juta. 

Namun dalam dua kasus tersebut, 
teknologi yang digunakan mata uang 
kripto memungkinkan sebagian dana 
untuk dilacak. Kendati bagi Mt Gox, 
sudah terlambat untuk menyelamat-
kan perusahaan. 

Sebagai informasi, mata uang kripto 
menggunakan teknologi blockchain yak-
ni sebuah buku besar digital yang men-
catat setiap transaksi yang dilakukan. 

Menurut laporan, angka kejahatan 
yang melibatkan mata uang kripto 
sedang dalam tren menurun, terlepas 
ada pencurian spektakuler yang dia-

lami Poly, dan muncul kekhawatiran 
tentang penggunaannya oleh kelom-
pok-kelompok kejahatan. 

Laporan yang dirilis bulan ini oleh 
perusahaan keamanan CipherTrace 
memperkirakan, angka kerugian 
kejahatan kripto global pada tahun 
lalu mencapai sebesar US$ 1,9 miliar, 
turun dari US$ 4,5 miliar pada 2019. 

Bagian dari Tren
Namun, laporan itu mengingatkan 

bahwa lonjakan aksi peretasan dan 
penipuan terkait keuangan terdesen-
tralisasi (defi) - suatu bentuk pembia-
yaan kripto, termasuk pinjaman, yang 
dirancang untuk memutus perantara 
seperti di perbankan. 

Pencurian yang dialami Poly adalah 
bagian dari tren itu, mengingat perusa-
haan menyebutnya sebagai peretasan 
terbesar dalam sejarah defi. 

“Imajinasi penipu di industri ini 
terus berkembang,” ujar Syedur 
Rahman, seorang pengacara Inggris 
yang khusus menangani kasus yang 
melibatkan mata uang kripto. 

Tetapi, ia menambahkan dengan per-
aturan yang lebih ketat akan semakin 
memaksa pertukaran mata uang kripto 
untuk memverifikasi identitas penggu-
na. Sedangkan lembaga-lembaga pene-
gak hukum semakin berpengalaman 
dalam menangani kejahatan kripto. 

Salah satu kasus adalah ketika para 
peretas mengekstraksi uang tebusan 
senilai US$ 4,4 juta dalam bentuk bitcoin 
dari perusahaan minyak Colonial Pipe-
line pada Mei. Aksi ini berhasil dilacak 
oleh Biro Investigasi Federal (FBI) 
Amerika Serikat (AS) dan menemukan 
sebagian besar koin serta menyitanya.

Namun, diakui bahwa untuk meng-
ambil aset kripto yang dicuri masih 
tergolong sulit. 

“Aktivitas kriminal di kripto sangat 
multinasional. Biasanya para korban 
duduk di yurisdiksi yang berbeda, dan 
pertukaran terdaftar di yurisdiksi yang 
berbeda,” kata Aleksander.

Perjuangan para korban untuk men-
dapatkan kembali uang yang dicuri di 
Mt. Gox telah mandek selama berta-
hun-tahun dalam litigasi internasional. 
Sedangkan mempekerjakan detektif 
untuk melacak aset yang dicuri adalah 
pilihan mahal, yang sering kali tidak 
terjangkau oleh investor individu yang 
terkena peretasan. 

“Ketika ada konsumen yang kehi-
langan nominal, tidak banyak yang bisa 
dilakukan,” tambah Rahman. (afp)

“Untuk penerbitan obligasi nilainya 
mencapai Rp 1,7 triliun. Sementara 
untuk pinjaman bank syariah, akan 
digunakan untuk reservasi jalan di 
wilayah Sumatera Selatan dan Riau. 
Namun demikian, kami belum bisa 
menyampaikan nilai pinjaman pas-
tinya yang akan diterima dari bank 

syariah tersebut. Angkanya belum bisa 
disampaikan karena masih proses,” 
papar Farid. 

Pendanaan itu diharapkan bisa 
mendukung target tahun ini dan lima 
tahun mendatang. Farid mengung-
kapkan, dalam lima tahun mendatang, 
Adhi menargetkan bisa menghasilkan 
pertumbuhan pendapatan rata-rata 
20-25%.

Selain itu, Farid berharap kontrak 
baru Adhi Karya bisa tumbuh 15-20%. 

Perseroan pun sudah mengalokasikan 
belanja modal Rp 2,5-3 triliun untuk 
mendukung perolehan kontrak baru.

Belum lama ini, lanjut dia, Adhi 
menjajaki tender proyek kereta api di 
Filipina. Adhi berharap bisa mempero-
leh kontrak dari proyek ini pada 2022.

Direktur Operasi 2 Adhi Kar ya 
Pundjung Setya Brata mengatakan, 
perseroan saat ini tengah membidik 
pasar Asean, utamanya proyek kereta 
api yang berada di Filipina. Perseroan 

akan mengikuti enam paket pekerjaan 
jalur kereta commuter di negara ter-
sebut yang tendernya akan dilakukan 
tahun ini.

“Selain itu, kami juga memperoleh 
kontrak dan melakukan under cons-
truction dari proyek MRT CP201, 
yang dimulai dari Bundaran HI sampai 
dengan Juanda. Saat ini, perseroan 
membangun konstruksi untuk Stasi-
un Sarinah atau Stasiun Thamrin dan 
Stasiun Monas,” tuturnya. (en)
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 PARIS – Aset Poly Network berbentuk mata uang 
kripto ( cryptocurrency) pada Kamis (12/8) telah 
dikembalikan sebagian, sekitar US$ 342 juta dari 
total yang dicuri para peretas senilai US$ 600 juta. 
Aksi para peretas misterius ini menarik perhatian para 
investor kripto sekaligus menimbulkan bermacam 
spekulasi terkait motifnya.

Untuk Bekerja dari Rumah
Dua pekerja mengangkut monitor komputer untuk bekerja dari rumah, di Canberra, Kamis (12/8). Ibukota Australia tersebut 
memerintahkan karantina selama tujuh hari setelah terdeteksi satu kasus baru infeksi virus Covid-19. 

WASHINGTON – Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Amerika Serikat (AS) 
pada Rabu (11/8) waktu setempat melaporkan, indeks harga konsumen (IHK) 
pada Juli tahun ini naik 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut 
sama dengan angka Juni dan merupakan kenaikan terbesar sejak Agustus 2008. 

Menurut laporan, harga yang harus dibayarkan masyarakat Amerika 
dalam memenuhi kebutuhan barang-barang dan jasa sehari-hari mengalami 
kenaikan pada Juli. Hal ini dikarenakan tertahannya permintaan untuk me-
lakukan perjalanan dan makan di restoran sehingga membuat inflasi tetap 
tajam, dengan lonjakan sebesar perkiraan para ekonom. 

Pemerintah mengatakan IHK meningkat 0,5% pada basis month-over-month, 
sesuai prediksi konsensus dari ekonom yang disurvei 
oleh Dow Jones. Laju inflasi inti – yang mengecualikan 
energi dan makanan – naik 0,3% bulan lalu, sedikit lemah 
dari perkiraan kenaikan 0,4% dan jauh di bawah pening-
katan Juni sebesar 0,9%. Angka inti ini naik 4,3% selama 
tahun lalu, dan sedikit melambat dari 4,5% pada Juni. 

Para ekonom sering menganggap IHK inti sebagai 
indikator yang lebih andal, karena terisolasi dari fluk-
tuasi harga minyak dan makanan yang sering terjadi. 

Sementara itu, perlambatan inflasi tajam di bebera-
pa bidang ekonomi yang telah mengalami kenaikan 
harga yang cepat di musim semi ikut membantu mem-
pertahankan angka-angka utama tetap terkendali. 

Harga-harga mobil dan truk bekas – yang menunjukkan 
kenaikkan pesat antara April dan Juni karena masyarakat 
Amerika ingin berlibur – hanya bertambah 0,2% pada Juli 
setelah naik lebih dari 10% di bulan sebelumnya. Selain 
itu, harga pakaian masih datar setelah kenaikan 0,7% pada 
Juni. Harga jasa transportasi pun sebenarnya turun sete-
lah melonjak lebih dari 1% pada akhir Kuartal II. 

Di sisi lain, The Federal Reserve (The Fed) tetap 
mengawasi laporan inflasi mengingat tugas bank 
sentral AS ini bertujuan memaksimalkan lapangan 
kerja dan menjaga harga tetap stabil. 

Gubernur The Fed Jerome Powell dan pejabat 
lainnya juga mengakui adanya akselerasi harga ba-
ru-baru ini, tetapi mereka meyakini inflasi ini bersifat 
sementara dan harga tidak akan terus meningkat pada 
kecepatan saat ini terlalu lama.  (sumber lain/pya)

BEIJING – Pemerintah Tiongkok 
akan menerapkan aturan dan hu-
kuman antimonopoli yang lebih ketat 
selama lima tahun ke depan. Hal ini 
tertuang dalam pedoman baru yang 
dikeluarkan Kabinet Negara pada 
Rabu (11/8) malam waktu setempat. 

Pemerintah memberi isyarat akan 
memperketat pengawasan terhadap 
sektor-sektor bisnis yang berkem-
bang pesat di dalam negeri.

Tindakan keras dari sisi regulasi 
terhadap sektor-sektor mulai dari 
teknologi hingga pendidikan telah 
mengguncang pasar dalam beberapa 
bulan terakhir.

Pedoman yang diterbitkan Rabu 
(11/8) malam waktu setempat oleh 
badan pembuat keputusan tertinggi 
Partai Komunis menyerukan perba-
ikan khusus terpusat. Hal ini biasa 
diartikan sebagai pemberitahuan pro-
paganda bahwa akan ada intervensi 

lebih lanjut dari pemerintah.
Pedoman tersebut menyatakan 

sektor-sektor termasuk keuangan, 
kesehatan masyarakat, pendidikan, 
maupun manufaktur makanan dan 
obat-obatan akan menjadi sasaran.

“Kami akan memperkuat penegak-
an hukum di bidang-bidang utama 
yang terkait dengan kepentingan vital 
rakyat,” bunyi dokumen itu.

Pejabat pemerintah akan secara 
aktif bekerja untuk meningkatkan 
undang-undang di berbagai bidang, 
termasuk keamanan nasional, tekno-
logi, dan aturan antimonopoli.

Pedoman tersebut juga berisi janji 
untuk memperkenalkan hukum yang 
baik dan tata kelola yang baik atas 
kecerdasan buatan (AI), big data, dan 
komputasi awan sebagai sektor yang 
dibiarkan tumbuh tidak terkendali 
dalam beberapa tahun terakhir.

Dokumen tersebut mengingatkan 

bahwa pemerintah Tiongkok akan 
memperberat hukuman bagi mere-
ka yang melanggar undang-undang 
antimonopoli. Termasuk dengan 
mengeluarkan larangan seumur 
hidup untuk masuk, sebagai sanksi 
pelanggar aturan terburuk.

Pihaknya menjanjikan perlindung-
an yang lebih baik bagi pelapor indus-
tri. Pemerintah Tiongkok baru-baru 
ini meluncurkan peraturan baru 
untuk berbagai industri yang telah 
mengguncang investor.

Satu aturannya memaksa perusa-
haan jasa les privat bagi pelajar untuk 
beralih ke perusahaan nirlaba, meng-
hapus lebih dari US$ 70 miliar dari ne-
raca keuangan sejumlah perusahaan.

Perusahaan teknologi juga terpu-
kul karena regulator memperketat 
ikatan, dengan alasan keamanan 
data dan kekhawatiran anti monopoli. 
(afp/eld)
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Catatan:
1.  Laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 tidak diaudit.
2.  Laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member of the RSM network, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan atas 

suatu hal, sebagaimana tercantum dalam laporannya bertanggal 16 Maret 2021. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang 
lengkap dari laporan keuangan konsolidasian.

3.  Informasi tertentu seperti Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian interim serta Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian interim tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.
4.  Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode berjalan.

ASET  
 
ASET LANCAR 
Kas dan setara kas  407.785   629.756 
Piutang usaha 
  Pihak berelasi  197.534   198.764 
  Pihak ketiga  229.827   200.981 
Aset keuangan lancar lainnya  84.029   45.189 
Persediaan  433.351   392.315 
Pajak dibayar di muka  38.609   43.591 
Biaya dibayar di muka  9.495   6.099 
Aset lancar lainnya  112.347   73.296 
 
Jumlah aset lancar  1.512.977   1.589.991 
 
ASET TIDAK LANCAR 
Aset keuangan tidak lancar lainnya  6.100   11.129 
Properti investasi  118.997   118.997 
Aset tetap  643.493   683.147 
Aset takberwujud  309   1.445 
Aset pajak tangguhan  12.468   11.243 
Aset tidak lancar lainnya  1.853   1.850 
 
Jumlah aset tidak lancar  783.220   827.811 
 

JUMLAH ASET  2.296.197   2.417.802

LIABILITAS DAN EKUITAS 
 
LIABILITAS 
LIABILITAS JANGKA PENDEK 
Utang usaha 
 Pihak berelasi  5.634   4.972 
 Pihak ketiga  251.788   273.240 
Liabilitas keuangan lainnya  32.726   27.693 
Beban akrual  531.895   495.137 
Utang pajak  18.867   23.635 
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  35.571   39.661 
Bagian lancar atas utang jangka panjang: 
 Liabilitas sewa  19.157   27.718 
 Utang bank  35.689   39.216 
Uang muka pelanggan  152.802   142.642 
Pendapatan diterima di muka  289.997   268.266 
Jumlah liabilitas jangka pendek  1.374.126   1.342.180 
 
LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang  71.195   69.786 
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya  140   277 
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian 
 yang jatuh tempo dalam satu tahun: 
 Liabilitas sewa  427   5.622 
 Utang bank  71.502   93.143 
Liabilitas pajak tangguhan  33.150   24.771 
Jumlah liabilitas jangka panjang  176.414   193.599 
 

Jumlah Liabilitas  1.550.540   1.535.779 
 
EKUITAS 
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham  
 Modal dasar - 6.000.000.000 saham  
 Modal ditempatkan dan disetor penuh -  
  1.875.000.000 saham  187.500   187.500 
Tambahan modal disetor  140.514   140.514 
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali  23.387   23.387 
Penghasilan komprehensif lain  (2.545 )  404 
Saldo laba 
 Dicadangkan  800   700 
 Belum dicadangkan  334.006   461.304 
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan 
 kepada pemilik entitas induk  683.662   813.809 
Kepentingan non-pengendali  61.995   68.214 
Jumlah Ekuitas  745.657   882.023 
 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  2.296.197   2.417.802

PENJUALAN BERSIH DAN 
 PENDAPATAN JASA  1.201.338   1.156.361 
 
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA  (1.015.010 )  (991.024 )
LABA BRUTO  186.328   165.337 
 
Beban penjualan  (39.044 )  (40.969 )
Beban umum dan administrasi  (38.358 )  (36.799 )
Penghasilan lain-lain   1.931   11.381 
Beban lain-lain  (647 )  (2.490 )
LABA USAHA  110.210   96.460 
 
Pendapatan bunga  9.017   9.423 
Beban bunga  (8.409 )  (7.503 )
LABA SEBELUM BEBAN 
 PAJAK PENGHASILAN  110.818   98.380 
 
BEBAN PAJAK PENGHASILAN  (28.757 )  (24.179 )
 
LABA PERIODE BERJALAN  82.061   74.201 
 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
 
Pos yang tidak akan direklasifikasi 
 ke laba rugi: 
Pengukuran kembali program iuran pasti  189   - 
Pajak penghasilan terkait  (42 )  - 
   147  - 
 
Pos yang akan direklasifikasi 
 ke laba rugi:
Rugi yang belum direalisasi atas 
 aset keuangan yang diukur pada 
 nilai wajar melalui penghasilan 
 komprehensif lain   (2.949 )  (572 )
 
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain   (2.802 )  (572 )
 
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 PERIODE BERJALAN  79.259   73.629 
 
Laba periode berjalan yang dapat 
 diatribusikan kepada: 
 Pemilik entitas induk  88.332   80.233 
 Kepentingan non-pengendali  (6.271 )  (6.032 )
    82.061   74.201 
 
Jumlah penghasilan komprehensif 
 yang dapat diatribusikan kepada: 
 Pemilik entitas induk  85.478   79.661 
 Kepentingan non-pengendali  (6.219 )  (6.032 )
    79.259   73.629 
 
Laba Per Saham Dasar  47   43

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 
Penerimaan kas dari pelanggan  1.207.859   1.209.986 
Pembayaran kas kepada pemasok  (943.604 )  (853.227)
Pembayaran kepada karyawan  (168.380 )  (165.463)
Pembayaran beban usaha lainnya  (12.542 )  (5.771)
Penerimaan lainnya  50.770   29.029 
Pembayaran lainnya  (15.534 )  (4.739)
Pembayaran pajak penghasilan badan  (29.270 )  (28.049)
Arus Kas Neto Diperoleh 
 dari Aktivitas Operasi  89.299   181.766 
 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 
Hasil pelepasan aset tetap  328   110 
Perolehan aset tetap  (25.229 )  (27.749)
Penambahan aset takberwujud  (15 )  (496)
Penurunan aset keuangan lancar lainnya  4.902   1.686 
Penambahan aset keuangan yang diukur 
 pada nilai wajar melalui 
 penghasilan komprehensif lain  (45.603 )  (30.854)
Penurunan aset keuangan 
 tidak lancar lainnya  5.000   10 
Arus Kas Neto Digunakan untuk 
 Aktivitas Investasi  (60.617 )  (57.293 )
 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan pinjaman  -   99.000 
Pembayaran bunga dan 
 beban pendanaan lainnya  (8.409 )  (7.503 )
Penerimaan pendapatan bunga  9.017   9.423 
Pembayaran pinjaman  (25.168 )  (20.059 )
Pembayaran liabilitas sewa  (11.968 )  (20.677 )
Pembayaran dividen kas oleh Perusahaan  (215.625 )  (249.375 )
Arus Kas Neto Digunakan untuk 
 Aktivitas Pendanaan  (252.153 )  (189.191 )
 
PENURUNAN NETO KAS 
 DAN SETARA KAS  (223.471 )  (64.718 )
 
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS 
 DAN SETARA KAS  1.500   1.465 
 
KAS DAN SETARA KAS PADA 
 AWAL PERIODE  629.756   403.303 
 
KAS DAN SETARA KAS PADA 
 AKHIR PERIODE  407.785   340.050


