SIARAN PERS

APL TEGASKAN MALL DAN APARTEMEN CENTRAL PARK BUKAN TEMPAT
FINTECH PEER TO PEER LENDING (FP2PL) ILEGAL
Jakarta, 9 Januari 2020 – Sehubungan pemberitaan yang banyak beredar sejak kemarin sore
yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat larangan
kepada para perusahaan Fintech Peer to Peer Lending (FP2PL) berizin dan terdaftar untuk
berkantor di daerah-daerah tertentu, diantaranya Central Park (Jakarta Barat) dan Pluit (Jakarta
Utara), PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) menegaskan bahwa Mall dan Apartemen Central
Park bukan tempat kegiatan FP2PL ilegal.
Justini, Sekretaris Perusahaan APLN menyatakan bahwa “Central Park” merupakan
nama/merek untuk mall dan apartemen yang yang dikembangkan oleh APLN, berlokasi di
kawasan Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat. Ia menegaskan, sebagai
perusahaan terbuka, APLN selalu menaati seluruh peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku dan melakukan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam memilih tenant-tenant yang
melakukan kegiatan usaha di Mall Central Park.
"Prinsip kehatian-hatian senantiasa menjadi prioritas kami dalam menjalankan kegiatan usaha.
pemilihan tenant di Mall Central Park yang juga sudah melalui mekanisme yang ketat tersebut,"
tegasnya. Ia menyayangkan penyebutan nama “Central Park” dalam surat OJK, karena hal
tersebut dapat berdampak sangat negatif pada reputasi APLN.

Tentang PT Agung Podomoro Land Tbk.
PT Agung Podomoro Land Tbk. memiliki 40 (empat puluh) anak usaha, 12 (dua belas) entitas dengan kepemilikan
tidak langsung melalui anak usaha, serta 3 (tiga) entitas asosiasi di bidang properti di Jakarta, Karawang, Bogor,
Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar dan Medan, Berbekal lebih dari 50 tahun pengalaman sebagai bagian
dari Agung Podomoro Grup, Agung Podomoro Land mempunyai landasan yang kuat untuk menjadi pengembang
terdepan dalam menggarap pasar properti di Indonesia.
Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Agung Podomoro Land telah menyelesaikan lebih dari 50 proyek properti,
mayoritas ditujukan kepada segmen masyarakat kelas menengah, dengan kisaran proyek mulai dari apartemen low
cost hingga apartemen high end di bilangan Jakarta Selatan, high end dan neighbourhood mall, rumah toko, hotel dan
menara perkantoran.
Dengan motto untuk menjadi bagian dari masa depan para pemangku kepentingan, dan memberikan gaya hidup yang
harmonis, Agung Podomoro Land berkeyakinan akan dapat terus berkembang pesat di Indonesia ini, dimana
pengetahuan lokal bertemu standar internasional.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:
F. Justini Omas
Corporate Secretary
Tel:
62-21-290 34567
Mobile:
62 812 8888279
Fax :
62-21-290 34556
E-mail :
justini@agungpodomoroland.com

Wibisono
Investor Relations
Tel:
62-21-290 34567
Mobile:
62 855 1000535
Fax :
62-21-290 34556
E-mail :
wibisono@agungpodomoroland.com

Website : www.agungpodomoroland.com
Disclaimer
Informasi yang disajikan dalam Siaran Pers ini mengandung informasi keuangan dan hasil operasi yang mungkin berisi pernyataan
berwawasan ke depan yang didasarkan pada keyakinan saat ini, asumsi dan harapan dan dapat berdampak pada resiko dan
ketidakpastian yang signifikan, Jika satu atau lebih dari risiko atau ketidakpastian terjadi, atau asumsi yang digunakan tidak sesuai,
hasil pencapaian dapat berbeda secara material dari yang diindikasikan.

