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 BANDUNG – Bank Indonesia (BI) memperkirakan, 
tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang telah ber-
langsung dalam beberapa bulan terakhir mulai mere-
da pada pertengahan Juni 2018. Hal itu dikarenakan 
permintaan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di 
pasar keuangan domestik kembali normal, semen-
tara portofolio modal asing akan kembali masuk ke 
Tanah Air atau mengalami capital inflow.

Direksi Perseroan PT Sidomulyo Selaras Tbk(“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan 
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal :  Senin, 25 Juni 2018
Tempat :  KantorPerseroan
  Jl. Gunung Sahari III No. 12A Lt. 4 
  Jakarta 10610, Indonesia.
Waktu :  14.00 sdselesai

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan 
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2017, serta pemberian pelunasan 
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2017
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018, dan 

pemberianwewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan panggilan ini dianggap 

sebagai undangan (“Undangan”). Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPST (“Rapat”) 
tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 
tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif 
pada Kostudian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah 
Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI.Pemegang Rekening 
KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kostudian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya 

2. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan 
membawa Surat Kuasa yang sah, dan memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, 
dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak 
selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan 
keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

3. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini 
sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, pada alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
PT SIDOMULYO SELARAS TBK

Jl. Gunung Sahari III No. 12 A, 
Jakarta 10610 - Indonesia,

Telepon No. (021) 4266002, Faksimile No. (021) 4266020
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada 

panitia Rapat fotokopi Kartu tanda penduduk/Paspor atau tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku dan Surat 
Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki 
ruanganRapat

5. Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib 
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/ 
memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.

6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Undangan ini.
7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat Rapat paling lambat 30 

menit sebelum Rapat dimulai
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 

1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat 
sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang saham yang hadir dalam Rapat

9. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau 
memberikan suaranya.

Jakarta, 31 Mei 2018
PT Sidomulyo Selaras Tbk 

Direksi

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

JAKAR TA – Pemerintah 
menyerap dana sebesar Rp 4,36 
triliun dari lelang enam seri 
Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) pada Rabu dengan total 
penawaran yang masuk sebesar 
Rp 7,1 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelo-
laan Pembiayaan dan Risiko 
Kementerian Keuangan dalam 
keterangannya, Rabu (30/5), 
menyebutkan jumlah dana 
ini memenuhi target indikatif 
sebesar Rp 4 triliun.

Jumlah yang dimenangkan 
untuk seri SPNS01122018 men-
capai Rp 2,5 triliun dengan 
imbal hasil rata-rata tertimbang 
5,35417% dan imbalan secara 
diskonto.

Penawaran masuk untuk seri 
SBSN yang jatuh tempo pada 
1 Desember 2018 sebesar Rp 
4,63 triliun dengan imbal hasil 
terendah yang masuk 5,21875% 
dan tertinggi 6,875%.

Jumlah dimenangkan untuk 
seri PBS016 sebesar Rp 0,41 
triliun dengan imbal hasil rata-
rata tertimbang 6,81009% dan 
tingkat imbalan 6,25%.

Penawaran masuk untuk seri 
SBSN yang jatuh tempo pada 
15 Maret 2020 mencapai Rp 
0,442 triliun dengan imbal hasil 
terendah masuk 6,53125% dan 
tertinggi 7,25%.

Untuk seri PBS002, jumlah 
dimenangkan mencapai Rp 
0,31 tri l iun dengan imbal 
hasil rata-rata ter timbang 

6,98498% dan tingkat imbalan 
5,45%.

Penawaran masuk untuk seri 
SBSN yang jatuh tempo pada 
15 Januari 2022 mencapai Rp 
0,673 triliun dengan imbal hasil 
terendah masuk 6,90625% dan 
tertinggi 7,06250%.

Untuk seri PBS012, jumlah 
dimenangkan mencapai Rp 1,08 
triliun dengan imbal hasil rata-
rata tertimbang 8,07512% dan 
tingkat imbalan 8,875%.

Penawaran masuk untuk seri 
SBSN yang jatuh tempo pada 15 
November 2031 mencapai Rp 
1,096 triliun dengan imbal hasil 
terendah masuk 7,93750% dan 
tertinggi 8,18750%.

Pemerintah tidak meme-
nangkan lelang untuk seri 
PBS017 meski penawaran yang 
masuk mencapai Rp 0,211 trili-
un dengan imbal hasil terendah 
masuk 7,96875% dan tertinggi 
7,96875%.

Pemerintah juga tidak me-
menangkan lelang untuk seri 
PBS004 meski penawaran yang 
masuk mencapai Rp 0,097 trili-
un dengan imbal hasil terendah 
masuk 8,09375% dan tertinggi 
8,21875%.

Sebelumnya, pemerintah 
ha nya menyerap dana Rp 
4,05 triliun dari lelang enam 
seri Surat Berharga Syariah 
Ne gara (SBSN) pada Rabu 
(15/5) dengan total penawar-
an yang masuk sebesar Rp 9,1 
triliun. (ks)

MAJALENGKA – Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo 
mengatakan, pemerintahan Presiden 
Joko Widodo akan meningkatkan 
kembali alokasi dana desa pada 2019.

"Selama 4 tahun, sudah hampir Rp 
187 triliun dana desa dicairkan. Setiap 
tahun meningkat. Pada tahun depan 
juga akan dinaikkan lagi," kata Eko 
saat bertemu para kepala desa dari 
Majalengka, di Desa Kawung Hilir, 
Rabu (30/5).

Sebelumnya, kata Eko, pencairan 
dana desa baru bisa dilakukan pada 
April setiap tahun. Akibatnya, pem-
bangunan desa di awal tahun menjadi 
terhambat.

Setelah mendengarkan masukan 
dari para kepala desa, Presiden Jokowi 

JAKARTA – Perjanjian kerja sama 
(PKS) yang dilakukan antara Direk-
torat Jenderal Pajak (DJP) Kementeri-
an Keuangan dan Direktorat Jenderal 
Imigrasi Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dimaksudkan 
untuk pertukaran data yang dilaku-
kan dengan kehati-hatian. Prioritas 
dari kerja sama ini adalah data tenaga 
kerja asing (TKA) atau warga negara 
asing (WNA) yang berada di Indo-
nesia.

“Kepentingan utamanya adalah 
untuk memastikan TKA atau WNA 
yang berada di Indonesia melaksana-
kan kewajiban membayar pajak atau 
belum,” ujar Direktur Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Humas DJP Hestu 
Yoga Saksama saat dihubungi Investor 
Daily, Rabu (30/5).

Ia mengatakan, DJP meminta data 
ke pihak imigrasi hanya untuk kepent-
ingan tertentu. Dalam sistem self asses-
ment, DJP membutuhkan sebanyak 
mungkin data untuk me-cross check 
kepatuhan wajib pajak. 

“Misalnya, ada wajib pajak yang 
sudah tinggal di luar negeri dan tidak 
mau menjadi wajib pajak dalam ne-
geri lagi. Maka pihak DJP akan mela-
ku kan pemeriksaan data tentang 
wajib pajak ini ke pihak imigrasi,” 
ujar Yoga. 

Menurut dia, DJP membutuhkan 
data seperti visa dan izin tinggal untuk 
memastikan apakah Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) orang tersebut 
sudah sesuai dengan ketentuan khu-
susnya dalam menjalankan kewajiban 
membayar pajak.

“Kami meminta data sesuai dengan 
keperluan. Tidak berarti kami minta-
kan seluruh data warga negara yang 
keluar negeri,” ucap Yoga.

Ia  mengatakan,  pencegahan 
wa jib pajak untuk pergi ke luar 
ne geri, yaitu dari sisi perpajakan 
bisa dilakukan untuk dua hal. Per-
tama, wajib pajak memiliki utang 
pajak atau Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) minimal Rp 
100 juta yang sudah berkekuatan 
hu kum tetap/incracht, dan tidak 
memiliki niat baik untuk melunasi 

hutang pajak.
“Kedua, wajib pajak sedangg men-

jalani penyidikan tindak pidana per-
pajakan. Berdasarkan UU KUHAP, 
penyidik pajak dapat melakukan 
pencegahan wajib pajak untuk pergi 
ke luar negeri,” tandas Yoga.

Sebagai informasi, ruang lingkup 
perjanjian kerja sama kedua pihak 
mencakup pertukaran data dan in-
formasi; kegiatan intelijen bersama 
terhadap wajib pajak, penanggung 
pajak, dan Orang Asing; pengawasan 
dan penegakan hukum pidana dan 
administrasi dalam lingkup tugas 
para pihak; serta pelatihan dan pe-
nyuluhan di bidang perpajakan dan 
keimigrasian.

Direktur Eksekutif Center for In-
donesia Taxation Analysis (CITA) 
Yustinus Prastowo menilai, PKS 
tersebut tidak perlu menimbulkan 
kekhawatiran publik. Pasalnya, PKS 
ini hanya mengatur ruang lingkup, 
cakupan, dan prosedur kerja sama 
supaya lebih bagus, terkoordinasi, 
dan sinergis. 

“Sesungguhnya tidak ada hal baru, 
kecuali secara internal memang butuh 
kesepahaman agar gerak langkah 
kedua institusi ini di lapangan dapat 
berjalan dengan baik,” ujar Yustinus 
dalam keterangan tertulisnya, ke-
marin.

Menurut dia, pertukaran data dan 
informasi juga hal yang lazim, bahkan 
jauh sebelum ini pun sudah dilakukan 
sesuai mandat Pasal 35A UU Keten-
tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(KUP) bahwa setiap instansi, lem-
baga, asosiasi, atau pihak lain wajib 
memberikan data dan informasi yang 
berkaitan dengan perpajakan kepada 
Ditjen Pajak. Ini diatur detail di PP 
31/2012. 

“Pertanyaannya, sejauh ini apakah 
kita sadar dan pernah menjadi sasaran 
pemungutan pajak yang serampangan 
lantaran pertukaran data ini? Tidak 
bukan?! Karena seluruh data dan 
informasi ini hanya untuk profiling, 
intinya: siapa (identitas) melakukan 
apa (aktivitas) dikawinkan,” pungkas 
dia. (ark/ns)

JAKARTA – Pemerintah ikut men-
dukung pengembangan blockchain di 
Indonesia yang dapat digunakan untuk 
mendorong perubahan yang terjadi 
pada berbagai bidang. 

“Kalau kita cepat mengadopsi, ini 
tidak hanya sebagai pemakai, tetapi 
kita juga menciptakan berbagai aplikasi 
dari blockchain ini," kata Kepala Badan 
Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) 
Triawan Munaf dalam Konferensi Pers 
di UOB Tower, Jakarta, Rabu (30/5).

Triawan mengatakan, negara kepu-
lauan seperti Indonesia pasti akan 
mendapatkan manfaat dari setiap per-
tukaran ide melalui blockchain. Ber-
bagai sektor dan industri, khususnya 
industri kreatif akan mendapatkan 
manfaat dari berkembangnya dunia 
digital, terutama dengan solusi yang 
ditawarkan oleh teknologi blockchain.

“Dari segi ekonomi teknologi block-

chain akan mencipatkan keuntungan 
US$ 400 miliar di tahun 2022. Bila saat 
ini kita sudah bergerak merangkul 
semua pihak maka jumlah keuntungan 
itu bisa lebih besar lagi. Kalau kita 
tidak merangkul teknologi ini, kita 
akan tertinggal,” ujar Triawan.

Bekraf sendiri bersikap terbuka den-
gan adannya teknologi dan cara baru 
untuk memperlancar fungsi koordinasi 
dengan para pelaku ekonomi kreatif 
dan koordinasi antar instansi pemerin-
tah agar lebih efisien dan efektif. 

Ia mengatakan, nilai utama block-
chain ini adalah kepercayaan. Bila 
pemerintah sudah mendapat keper-
cayaan lewat blockchain maka pemer-
intah bisa mensinergikan seluruh 
pengusaha yang memakai teknologi 
blockchain. “Pemerintah secepatnya 
akan mensinergikan seluruh pihak 
untuk memakai teknologi ini untuk 

memajukan ekonomi Indonesia,” ujar 
Triawan.

Sementara Ketua Komite Tetap Per-
dagangan Internasional Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Yos Ginting meng-
harapkan para pengusaha di blockchain 
bisa melihat ini sebagai kesempatan 
untuk mendapatkan keuntungan besar. 
Pengusaha dan pemerintah perlu se-
cara kolektif merumuskan seperti apa 
komunitas blockchain ini diciptakan 
serta bermitra untuk pemerintah, se-
hingga pemerintah bisa menghadirkan 
ekosistem yang bermanfaat.

“Hampir semua sektor yang memi-
liki proses transaksi akan terdestruksi 
oleh blockchain. Untuk itu masyarakat 
sudah harus mempersiapkan diri. Sek-
tor digital mulai menjangkau konven-
siona. Kami sudah mensosialisasikan 
ke anggota kami bahwa ada teknologi 
yang destruktif untuk sistem pemba-

yaran,” ujar Yos.
Ia mengatakan masyarakat harus 

bersikap adaptif terhadap perkem-
bangan teknologi agar tidak tertinggal 
dengan negara lain. Ia mngatakan, saat 
ini perpindahan pelaku tidak secara 
fisik lagi namun bisa dilakukan dalam 
dunia digital. 

“Tinggal negara mana yang bisa 
menumbuhkembangkan ekonomi, 
maka negara tersebut yang akan 
didatangi oleh pengusaha walaupun 
tidak secara fisik tetapi lewat digital,” 
ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Blockchain 
Indonesia (ABI) Steven Suhadi meli-
hat Indonesia memiliki kesempatan 
besar untuk menerapkan blockchain. 
Ia mengharapkan pemerintah bisa 
memberi edukasi terhadap semua 
pihak untuk beradaptasi dengan 
teknologi ini. (ark)

Kepala Departemen Pengelolaan 
Moneter BI Nanang Hendarsah meng-
ungkapkan, pemintaan terhadap dolar 
AS meningkat signifikan sejak April 
hingga awal Juni tahun ini. Sejumlah 
pihak telah memajukan pemenuhan 
kebutuhan dolar AS mereka untuk 
mengantisipasi libur panjang Lebaran 
tahun ini yang mencapai hingga 10 
hari.

Selain guna membiayai impor ba-
rang dan bahan baku untuk kebutuhan 
Juni 2018, permintaan dolar AS itu 
dikarenakan terjadi repatriasi dividen 
yang juga dimajukan dari waktu bi-
asanya. Akibatnya, permintaan dolar 
AS mengalami penumpukan pada 
beberapa bulan terakhir. 

Menurut dia, permintaan dolar AS 
yang tinggi itu di antaranya ditunjuk-
kan dengan pelepasan dolar yang 
rata-rata bisa mencapai US$ 600 juta 
per hari oleh para eksportir. “Perte-
ngahan bulan Juni, permintaan dolar 
AS diperkirakan normal lagi,” ujar 
Nanang dalam sebuah acara diskusi 
fokus di Bandung, Jawa Barat, baru-
baru ini.

Di sisi lain, lanjut dia, pasokan 
dolar AS diperkirakan meningkat 
lagi dengan terjadinya capital inflow 
menyusul imbal hasil (yield) Surat 
Berharga Negara (SBN) tenor 10 ta-
hun yang membaik. Imbal hasil SBN 
yang sempat turun menjadi di bawah 
7%, kini mencapai 7,5%. “Dengan yield 
7,5% ini, dana asing akan kembali 
masuk karena lebih menarik. Apalagi 
yield US Treasury Bonds kembali di 
bawah 3%.  Tapi, asal kursnya stabil,” 
tandas Nanang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala 
Departemen Kebijakan Ekonomi dan 
Moneter BI Aida S Budiman mengung-
kapkan, arus modal keluar (capital 
outflow) sejak awal tahun hingga saat 
ini (year to date) telah mencapai sekitar 
Rp 49 triliun. “Itu terutama portofolio 
saham,” ujar Aida yang baru sekitar 
sebulan ini menduduki jabatannya 
tersebut.

Menur ut dia,  capital  out f low 
setidaknya dipicu oleh tiga hal, yaitu 

per tama perkembangan ekonomi 
AS yang terus membaik. Kedua, 
harga komoditas—terutama minyak 
bumi—yang meningkat. Dan ketiga, 
tren normalisasi kebijakan moneter 
di dunia seperti AS yang ditandai 
dengan naiknya suku bunga The Fed 
fund rate dan kenaikan yield US Trea-
sury Bonds yang sempat menyentuh 
level 3%. 

“Prospek ekonomi global juga 
membaik, dengan prediksi pertum-
buhan 3,9%, sedangkan ekonomi AS 
diprediksi bisa tumbuh hingga 2,7% 
sepanjang tahun ini,” papar Aida.

Jauh dari Krisis
Aida menegaskan, kondisi pereko-

nomian Indonesia saat ini cukup kuat 
dan jauh dari krisis. Ini ditunjukkan 
dengan tidak adanya gangguan yang 
berarti terhadap perekonomian meski 
rupiah megalami depresiasi terhadap 
dolar AS hingga Rp 14 ribu per dolar 
AS.

“(Rupiah) kita sekarang Rp 14 ribu 
per dolar AS, tapi (ekonomi) nggak 
apa-apa. Coba bayangkan. Ini artinya 
ekonomi kita better. PDB juga tetap 
tumbuh,” tegas dia. 

Hal senada juga dikemukakan 
Nanang. Dengan defisit transaksi 
berjalan Indonesia yang terjaga 
di bawah 3% dari PDB, 1,7% pada 
2017 dan 2,1% pada triwulan I-2018, 
ekonomi Indonesia tidak akan seperti 
Turki yang 'dihukum' pasar sehingga 
mata uangnya mengalami depresiasi 
hingga 20%.        

Terkait nilai tukar rupiah, Aida dan 
Nanang berharap agar pelaku pasar 
dan publik tidak terjebak pada level 
kurs yang sering dipersepsikan sep-
erti telah melewati batas psikologis. 
Karena, yang lebih penting adalah 
meski kurs mengalami depresiasi, na-
mun volatilitasnya masih tetap terjaga 
yaitu tidak melemah atau menguat 
terlalu cepat.

“Yang penting bagi kita sekarang 
adalah menjaga market liquidity. Kalau 
ada importir mau beli, dolarnya ada,” 
pungkas Nanang.   

kemudian meminta Kementerian 
Keuangan untuk mencairkan alokasi 
dana desa dalam tiga kali setiap tahun.

"Januari bisa dicairkan 20% dengan 
dana talangan, asal ada kebijakan dari 
bupati," jelasnya.

Pada saat alokasi dana desa mulai 
dicairkan, kata dia, sempat muncul 
keraguan bahwa kepala dan perangkat 
desa tidak akan mampu mengelola. 
"Namun, bisa dibuktikan bahwa kepala 
desa dan perangkat desa mampu kalau 
mereka diberi kesempatan," tuturnya.

Di tempat terpisah, Eko juga menegas-
kan alokasi dana desa harus benar-benar 
diserap untuk kemajuan dan perkemban-
gan desa. "Presiden Joko Widodo setiap 
minggu berkunjung ke desa-desa untuk 
mengecek dan mencari 
alasan menaikkan alokasi 

dana desa. Tahun depan alokasi dana 
desa akan dinaikkan lagi hingga Rp 80 
triliun," kata Eko.

Eko mengatakan dalam setiap 
kunjungannya ke desa-desa, Presiden 
Joko Widodo selalu mendengarkan 
keluhan dan masukan dari para kepala 
desa. Keluhan dan masukan itu kerap 
ditindaklanjuti untuk mempermudah 
penyerapan alokasi dana desa.

Salah satu keluhan dan masukan 
dari kepala desa adalah agar proyek 
pembangunan yang menggunakan 
alokasi dana desa tidak perlu meng-
gunakan kontraktor.

"Mulai tahun ini, penggunaan dana 
desa wajib swakelola oleh desa, tidak 
boleh lagi dilakukan oleh kontraktor 

berapa pun nilainya, agar dana desa 
sebesar-besarnya mengendap dan 
diputar untuk kemajuan desa terse-
but," tuturnya.

Dengan kewajiban swakelola terse-
but, maka proyek pembangunan yang 
menggunakan dana desa bisa membeli 
bahan baku dan menggunakan tenaga 
kerja dari desa tersebut. Hal tersebut 
agar perekonomian desa bisa lebih 
berkembang.

Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
mengadakan Jelajah Desa Ramadhan 
2018 dengan mendatangi desa-desa 
di kabupaten di Jawa Barat dan Jawa 
Tengah seperti Cirebon, Majalengka, 
Kuningan, Demak dan Kudus. (ks)

Mobile Banking 
Mandiri Syariah
Direktur Utama Mandiri Syariah 
Toni EB Subari (kedua kanan), 
Direktur Finance dan Strategy Ade 
Cahyo Nugroho (kanan) Direktur 
Financing Risk and Recovery 
Choirul Anwar (kiri), Direktur 
Teknologi and Operation Achmad 
Syafii (kedua kiri), menunjukkan 
aplikasi mobile banking baru 
*Mandiri Syariah Mobile* saat 
peluncurannya, di Jakarta, Rabu 
(30/5). Ini merupakan pengemban-
gan dari layanan mobile banking 
lama yang meliputi desain tampi-
lan, fitur dan layanan lainnya yang 
lebih fresh, trendi, dan modern. 
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