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Pada Rabu (30/5) lalu, BI
kembali menaikkan suku
bunga acuan sebesar 25 ba-
sis poin menjadi 4,75 persen
pada Rapat Dewan Guber-
nur tambahan, untuk men-
gantisipasi risiko eksternal
terutama kenaikan suku
bunga acuan kedua The
Federal Reserve pada 13 Juni
2018 mendatang. Sebelum-
nya, pada pertengahan Mei
2018 lalu BI juga telah me-
naikkan suku bunga acuan
25 bps dari 4,5 persen men-
jadi 4,75 persen. Sehingga
pada Mei, BI sudah dua kali
menaikkan suku bunga acu-

an.
Rosan mengatakan,

dampak dari kenaikan suku
bunga acuan bisa mening-
katkan biaya produksi. Na-
mun, para pengusaha su-
dah mengantisipasinya. Ia
menekankan pentingnya
stabilitas. "Jadi 'that's okay'
selama stabilitas tetap terja-
ga. Naik turunnya tidak
dratis bagi kita, karena den-
gan itu kita bisa antisipasi
dan cari solusi untuk itu," ka-
ta Rosan.

Rosan sendiri mengap-
resiasi kebijakan moneter BI
tersebut, namun ia menilai
kebijakan tersebut juga ha-
rus dibarengi dengan kebi-

jakan fiskal yang mumpuni
agar dampaknya optimal.
"BI naikkan suku bunga itu
bagus, tapi sifatnya semen-
tara. Kita perlu suatu kebi-
jakan, fiskal terutama, untuk
bangun industri yang sehat
dan kuat. Itu kunci untuk
mempunyai pertumbuhan
ekonomi yang kuat dan op-
timal," ujar Rosan.

Dengan naiknya suku
bunga acuan, nilai tukar ru-
piah terhadap dolar AS
dalam 10 hari terakhir terus
mengalami penguatan. Ni-
lai tukar rupiah yang sempat
menembus Rp14.200 per
dolar AS, kini berada di
bawah Rp13.900 per dolar
AS. Berdasarkan kurs ten-
gah BI, nilai tukar rupiah pa-
da Selasa mencapai 13.887
per dolar AS, sedikit mele-
mah dibandingkan hari se-
belumnya yang mencapai
Rp13.872 per dolar AS.

Sementara itu, Ekonom
Institute for Development of
Economics and Finance
(INDEF) Bhima Yudhistira
Adhinegara mengatakan
kenaikan suku bunga acuan

mempengaruhi konsumsi
melalui transmisi bunga
kredit konsumsi. Namun,
biasanya perbankan tidak
langsung bereaksi. Bia-
sanya, bunga kredit kon-
sumsi baru terpapar dalam
jangka waktu satu hingga
tiga bulan mendatang.

Dengan demikian,
artinya konsumsi sudah
bisa terpengaruh kenaikan
suku bunga acuan pada
kuartal III mendatang. "La-
gipula, kenaikan suku bun-
ga acuan ke bunga kredit
prediksinya satu hingga tiga
bulan sejak akhir Mei. Ke-
mungkinan akan sangat
berpengaruh setelah leba-
ran," kata Bhima.

Secara historis, ia me-
lanjutkan segmen kredit
konsumsi memang akan
terkena dampak paling
pertama karena perbankan
akan menaikkan bunga kre-
dit yang punya profil risiko
yang paling besar terlebih
dulu. Meski memang, data
OJK mencatat rasio kredit
bermasalah per Maret 2018
berada di 1,68%.  bari

Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani meyakini
suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7
Days Reverse Repo Rate (7DRRR) akan naik
lagi dalam beberapa bulan mendatang.
“Sudah pasti naik lagi. Semua mendorong
untuk suku bunga acuan itu naik lagi. Bentar
lagi 5 persen, lalu naik jadi 5,25 persen," ujar
Rosan saat diskusi publik di Bursa Efek
Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (5/6). 

KERJASAMA PENGEMBANGAN BANCASSURANCE : Chief Financial Officer PT Bank KEB Hana Indonesia Park Jong Jin (kanan)
dan Direktur PT Avrist Assurance Makki Ibrahim Kusuma memegang kunci simbolis kerja sama antara Bank KEB Hana dan Avrist
dalam pengembangan jalur pemasaran bancassurance, di Jakarta, Selasa (5/6). Bancassurance bernama Secure Investa
Protection ini merupakan program perlindungan jiwa yang dilengkapi dengan investasi mata uang Dollar Amerika Serikat (US$). 
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Dunia Usaha Prediksi BI
Naikkan Suku Bunga Lagi 

AKSES UKM KE SYARIAH
Fintech Syariah Alami Luncurkan
Platform Digital 

NERACA

Jakarta - Perusahaan teknologi finansial (tekfin) ag-
gregator syariah pertama di Indonesia, PT Alami
Teknologi Sharia (Alami) meluncurkan platform digital
yang mampu menjadi wadah bagi Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) dalam mengakses pembiayaan ke
berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia den-
gan mudah. “Sebagai perusahaan aggregator, Alami
memiliki misi untuk membuka akses seluas mungkin
kepada para pelaku usaha untuk terus bertumbuh den-
gan sokongan pendanaan dari lembaga keuangan syari-
ah,” kata CEO dan Founder dari Alami, Dima Djani di
Jakarta, Senin (4/6).

Ia menyakini, Alami bisa dijadikan sebagai katalis
untuk merevolusi wajah industri keuangan syariah di
Indonesia melalui upaya digitalisasi beberapa hal
dalam proses pembiayaan. “Kolaborasi antara per-
bankan syariah dan perusahaan tekfin akan mem-
berikan dampak yang signifikan di beberapa aspek
perekonomian, sekaligus menata kembali wajah indus-
tri keuangan syariah,” ucap Dima.

Secara spesifik, Dima menyebutkan bahwa sektor
perbankan syariah di Indonesia masih belum memili-
ki teknologi memadai seperti perbankan konvensional
yang bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses
berbagai layanannya. “Kolaborasi menjadi jalan keluar
yang efisien dari segi biaya dan waktu, dimana per-
bankan syariah bisa memanfaatkan inovasi dari perusa-
haan tekfin. Alami sebagai contoh, telah berhasil men-
erapkan kolaborasi ini bersama beberapa rekanan in-
stitusi keuangan syariah ternama sejak 2017,” terangnya.

Industri keuangan syariah di Indonesia pada
dasarnya sangat beragam dari segi penyedia jasa dan
layanan mulai dari perbankan, asuransi, multi finance,
dana pensiun sampai manajemen investasi. Secara
khusus, pemerintah bahkan telah menyiapkan peta
jalan yang tertuang dalam kerangka Roadmap Pe-
ngembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.
Sampai dengan tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mencatat aset keuangan bank syariah di
Indonesia mencapai Rp 897,1 triliun. Nilai aset ini belum
termasuk saham dengan proporsi industri perbankan
syariah mencapai sebesar Rp 355,9 triliun.

CEO dari Karim Consulting, Adiwarman Karim
mengemukakan bahwa untuk perbankan syariah
mengejar ketertinggalannya dari perbankan konven-
sional akan cukup memakan waktu dan biaya. Salah
satu solusi yang paling efektif adalah dengan meman-
faatkan layanan digital yang dimiliki oleh perusahaan
tekfin.

Hal senada diungkapkan oleh Head of Investor
Relations and Engagement Tryb Group, Herston
Powers. Ia mengatakan kolaborasi perbankan dengan
tekfin pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh
banyak negara di dunia. Secara spesifik dalam mengem-
bangkan layanan terhadap pasar yang belum tergarap
sebagai inklusi keuangan. Ini merupakan hal yang
umum di negara mapan, maupun negara berkembang.

Dima menambahkan, Alami sebagai perusahaan
tekfin aggregator berkomitmen untuk mempercepat lit-
erasi dan inklusi keuangan syariah dengan cara mem-
berdayakan para pengusaha yang berkualitas.   bari

BNI Siap Penuhi Kebutuhan 
Uang Lebaran 
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Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
siap memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat se-
lama Ramadhan dan Lebaran 2018, yang rata-rata men-
capai Rp13,7 triliun per minggu atau meningkat lima
persen dibandingkan realisasi pada 2017. “BNI juga
akan memenuhi kebutuhan uang tunai yang diperki-
rakan akan memuncak pada pekan ke-4 atau pada pe-
riode 6-12 Juni 2018 sebesar Rp19,9 triliun,” kata
Direktur Teknologi Informasi & Operasi BNI Dadang
Setiabudi di Jakarta, seperti dikutip kemarin. 

Ia mengatakan, pemenuhan kebutuhan uang tunai
tersebut akan dipasok dari berbagai sumber yakni in-
ternal sebesar 67 persen dan eksternal dari Bank
Indonesia (BI) serta transaksi uang kartal antarbank
sebesar 33 persen.

Peningkatan jumlah uang tunai yang disediakan
BNI tersebut telah mempertimbangkan beberapa in-
dikator. Pertama, pertambahan jumlah anjungan tunai
mandiri (ATM) dan "outlet" BNI yang saat ini sudah
mencapai 18.104 ATM dan "outlet" di seluruh Indo-
nesia. Kedua, mempertimbangkan faktor inflasi yang
disebabkan oleh kenaikan harga barang pascakenaikan
bahan bakar minyak dan kenaikan inflasi akibat siklus
alami selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh
uang tunai baru, BNI juga turut berpartisipasi dalam
program BI. Beberapa aktivitas yang didukung BNI
adalah program penukaran uang Baru pada 21-25 Mei
2018 di IRTI Monas, Jakarta. Lalu, program penukaran
di Museum BI pada 24 Mei hingga 8 Juni 2018, serta ha-
laman Masjid Pondok Indah 30 Mei hingga 8 Juni 2018.

Selain menaikkan persediaan uang tunai, BNI juga
mengintensifkan pemantauan ATM selama 24 jam
melalui pusat pemantauan (BNI Command Center)
dan pemantauan ATM di setiap kantor wilayah yang
didukung tim reaksi cepat untuk menangani setiap
gangguan. Untuk menjaga dan memastikan ketersedi-
aan uang tunai, ATM BNI akan dipasok ATM "regional
center", perusahaan mitra, dan kantor cabang pengelo-
la.

Dari sisi keamanan, ATM BNI telah dilengkapi den-
gan beberapa komponen pengaman, antara lain kam-
era CCTV di setiap ruang ATM, PIN "shield" (kanopi
penutup keypad), alat anti-"trapping", dan stiker petun-
juk dan imbauan transaksi aman. Selain keamanan, BNI
juga tetap memberikan kenyamanan nasabah dengan
tetap menjaga kebersihan ruang ATM, memelihara
lampu dan AC, kata Dadang. bari

Taspen Siapkan 25.000
Paket Sembako 
NERACA

Jakarta - Memasuki Ramadan dan Jelang Idul Fitri
2018, PT Taspen (Persero) menyalurkan dana Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk menye-
diakan program Sembako Murah dan program Mudik
Gratis Taspen dengan total anggaran yang disediakan
mencapai Rp4,5 miliar. "Menyambut Lebaran tahun
2018 Taspen menyalurkan sebanyak 25.000 paket sem-
bako kepada yang berhak menerima, yang dilak-
sanakan secara serentak di 57 kantor cabang Taspen di
seluruh Indonesia," kata Direktur Umum Taspen Bagus
Rumbogo, di Jakarta, seperti dikutip kemarin. 

Anggaran yang disediakan untuk program Sembako
Murah mencapai Rp 3,36 miliar, sedangkan anggaran
untuk progam Mudik Gratis Rp1,14 miliar. Untuk Mudik
Gratis, Taspen akan memberangkatkan sebanyak 2.080
orang pemudik melalui moda transportasi bis dan kere-
ta api ke kota-kota di Pulau Jawa. "Mudik tahun lalu dib-
erangkatan sebanyak 1.200 penumpang dengan bus,
tahun ini naik sebanyak 2.080 penumpang dengan bus
dan kereta api. Tentunya hal ini juga meningkatkan jum-
lah dana dan anggaran untuk mudik," terang Bagus.

bari

PERBANKAN

PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
Berkedudukan di Jakarta

(“Perseroan”)
PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk 
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang akan diadakan pada :

Hari         : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu      : Pukul 11.00 WIB – selesai
Tempat    : PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk, Jl. Rawa Terate II No.1
  Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  sebagai berikut:
1. Laporan Direksi mengenai keadaan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh 
Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan, serta 
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan 
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (aquit et de charge).

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018. 
4. Perubahan susunan pengurus (Direksi) Perseroan dan perpanjangan masa jabatan 

pengurus  Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang 

Saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi. 
2. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah 

pemegang saham  Perseroan yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham 
Perseroan pada tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan/
atau Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif di 
PT. Kustodian Sentral Efek (KSEI) adalah pemegang Sub Rekening Efek pada 
penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 05 Juni 2018. 

3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya, 
dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat 
untuk bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang 
mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. 

4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan  
Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930.

5. Pemegang saham yang diwakili kuasanya, Surat Kuasa harus sudah diterima 
Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tersebut diatas selambat-lambatnya 
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

6. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri 
Rapat dimohon untuk menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau 
identitas diri lainnya yang masih berlaku baik yang memberi kuasa maupun yang 
diberi kuasa kepada Petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruangan 
Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum dimohon menyerahkan 
fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan Pengurus 
terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. KSEI dimohon 

Petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal  

31 Desember 2017, tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam 
kerja Perseroan sejak Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat atas 
permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang harus sudah diterima di Kantor 
Pusat Perseroan secepatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum 
diselenggarakan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang 
Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat  
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Juni 2018
PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

DIREKSI

Ukuran : 2 KOL X 160 MMK  
Tgl.  : 06 Juni 2018

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) yang 
telah diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Pukul : 10.00 BBWI - Selesai
Tempat : Ruang Nirwana
  Hotel Shangri-la
  Jl. Mayjend. Sungkono No. 120, Surabaya

Dengan Hasil Rapat sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan/Laporan 

Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017. 
 b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi 

atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan 
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017 (Acquit et de charge) 
sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan/
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan. 

2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017 dan Penetapan 
pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp4.351.665.150,- 
(empatmiliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus lima 
puluh rupiah) atau sejumlah Rp. 7,- (tujuh rupiah) per lembar saham.

 b. Memberikan wewenang Direksi perseroan untuk menentukan tanggal pembagian deviden 
tunai para pemegang saham perseroan.

3.  Memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang 
akan melakukan audit tahun buku 2018 dan memberikan wewenang pula kepada Direksi 
perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dengan persyaratan 
sesuai dengan putusan rapat ini.

Surabaya, 6 Juni 2018
Direksi Perseroan

Pemberitahuan Hasil RUPST Sekar Laut
Media  : Neraca
Ukuran : 2 kol x 100 mm
Font  : 7pt Arial (Header) & 6pt Arial Narrow (Content)
Tanggal Publish : Rabu, 6 Juni 2018

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 
tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, tanggal 13 Juni 2016, 
bersama ini kami mengumumkan perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana 
Eastspring Investments Cash Reserve yang dikelola oleh PT Eastspring Investments 
Indonesia. Perubahan KIK tersebut adalah sebagai berikut: 

Perubahan :
Pasal 5. UNIT PENYERTAAN
 5.1.  EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE menghimpun dana  

dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.
 5.2.  Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit 

Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE secara 
terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh 
miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan EASTSPRING 
INVESTMENTS CASH RESERVE mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal 
sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

 5.3.  Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan 
EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dengan melakukan 
perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 6 Juni 2018
Manajer Investasi

PT Eastspring Investments Indonesia 

PENGUMUMAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) 
DAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS  

CASH RESERVE

2 x 80 mm

Ukuran : 2 kolom x 50 mm, 
Media : NERACA 
Tgl. muat : 6 Juni 2018
File : Pengumuman PT. GAJAH LAUT LOGISTIK - d7

PENGUMUMAN
Memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. GAJAH LAUT LOGISTIK, suatu 
perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara 
Republik Indonesia berkedudukan di Surabaya, berkantor di Jalan Tambak 
Langon nomor 25, Surabaya.
Dengan ini mengumumkan akan menjual seluruh saham yang terdapat pada 
PT. GAJAH LAUT LOGISTIK, berkedudukan di Surabaya, tersebut. 
Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian 
terhadap PT. GAJAH LAUT LOGISTIK, tersebut. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setiap pihak yang berkeberatan 
atas rencana pengalihan saham dapat mengajukan keberatannya kepada 
direksi PT. GAJAH LAUT LOGISTIK, dengan alamat sebagaimana tersebut 
diatas, selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal 
pengumuman ini.

Surabaya, 6 Juni 2018   
Direksi PT. GAJAH LAUT LOGISTIK


