
Meski rupiah dan IHSG melamah, 
PT Bahana TCW Investment Manage-
ment meyakini bahwa fundamental 
perekonomian Indonesia masih tetap 
baik. Hal ini tercermin dari peningka-
tan penerimaan pajak sekitar 16,21% 
pada kuartal I-2018, dibandingkan 
periode kuartal I-2017. 

Direktur Strategi dan Kepala Mak-
roekonomi Bahana TCW Investment 

Budi Hikmat mengatakan, sentimen 
pasar global merupakan penyebab 
utama pelemahan rupiah dan IHSG 
dalam beberapa bulan terakhir. 
Sentimen global tersebut juga mel-
anda sejumlah negara berkembang 
lainnya. 

«Kami melihat pelemahan rupiah 
dalam beberapa pekan terakhir akibat 
faktor eksternal dan bukan domestik, 

baik itu kebijakan fiskal maupun mon-
eter. Secara fiskal, seperti pemasukan, 
pengeluaran, dan pembiayaan, menun-
jukkan data yang bagus. Bank Indo-
nesia pun juga melakukan intervensi 
dengan melepas valas hingga US$ 7 
miliar,” ujarnya melalui penjelasan 
resminya kepada Investor Daily di 
Jakarta, Selasa (15/5).

Pelemahan rupiah, lanjut Budi, 
dipicu atas kebijakan pemerintah 
AS untuk memangkas pajak kor-
porasi, sehingga mendorong The 
Fed untuk menaikkan suku bunga. 
“Secara global, koreksi rupiah tak 
dalam, dibandingkan sejumlah mata 
uang negara berkembang lainnya, 
seperti mata uang Argentina Pesso 
terkoreksi 24,6% (ytd), Filipina Peso 
terkoreksi 4,93% (ytd), India Rupee 
melemah 5,42% (ytd), mata uang Bra-
zil melemah 8,69% (ytd),” jelas Budi. 
Pelemahan rupiah juga dipengaruhi 
atas kenaikan harga minyak yang be-
rakibat terhadap peningkatan defisit 

impor minyak pada kuartal I-2018. 
Selain itu, dipengaruhi faktor kebu-
tuhan valuta asing yang dikumpul-
kan oleh korporasi nasional sebagai 
pembayaran dividen ke luar negeri. 
Pola pembayaran dividen berupa 
valuta asing, yang umum terjadi 
di kuartal dua telah menyebabkan 
Rupiah tertekan.

«Pelemahan r upiah tersebut 
memicu sejumlah pemodal asing me-
narik dana (capital outflow) dari pasar 
obligasi dan saham. Hal ini memicu 
IHSG ikut terperosok dalam beberapa 
pekan terakhir,» tambahnya. 

Meskipun volatilitas masih mem-
bayangi pasar finansial Indonesia, dia 
mengatakan, makro ekonomi nasional 
masih tetap positif dalam jangka pan-
jang. «Hal ini tercermin dari kenaikan 
penerimaan pajak sebesar 16,21% 
hingga kuartal I-2018. Penerimaan 
pajak ini memberi efek positif bagi 
per tumbuhan ekonomi, terutama 
dapat mengurangi supply risk obligasi 

negara,” tambah Budi.
Makro ekonomi yang baik juga ter-

cermin dari kenaikan peringkat kredit 
Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2 den-
gan proyeksi stabil dari Moodys Inves-
tors Service. Daya beli masyarakat 
pun mulai membaik yang ditandai 
dengan peningkatan penjualan sepeda 
motor sebesar 22% pada Maret 2018, 
dibandingkan bulan sebelumnya. 

Defisit Perdagangan
Sementara itu, Direktur PT Investa 

Saran Mandiri Hans Kwee mengata-
kan, pelemahan indeks sebesar 109,04 
poin (1,83%) menuju level 5.838,12 
pada perdagangan saham kemarin 
akibat sentimen negatif rilis data ner-
aca perdagangan Indonesia defisit US$ 
1,63 miliar per April 2018. “Penurunan 
mendorong indeks Morgan Stanley 
Capital International (MSCI) mel-
akukan rebalancing dan mengurangi 
bobot IHSG 0,04%,” ujarnya kepada In-
vestor Daily di Jakarta, Selasa (15/5).

Rebalancing portofolio MCSI, menu-
rut dia, membuat nilai tukar rupiah 
terhadap dollar AS kembali melemah 
dan tembus ke Rp 14.020 pada 15 
Mei lalu. “Padahal sebelumnya, nilai 
tukar rupiah sempat menguat, seiring 
dengan indikasi Bank Indonesia (BI) 
akan menaikkan suku bunga acuan,” 
papar dia.

Hans berharap BI merealisasikan 
penurunan suku bunga acuan guna 
meredam keluarnya aliran dana inves-
tor asing dari Indonesia. “Tahun lalu, 
saat investor asing memnjual saham 
dan mengalihkan ke surat utang ne-
gara (SUN). Namun kali ini berbeda, 
investor asing juga merealisasikan net 
sell obligasi hingga membuat tekanan 
terhadap rupiah,” jelas dia.

Terkait penurunan IHSG, Hans 
mengungkapkan, membuat valuasi 
IHSG rendah, dibandingkan data lima 
tahun terakhir. ”Saat ini, investor 
seharusnya membeli, karena valuasi 
kita sudah lebih murah,” tegas dia.

Oleh Devie Kania dan Ely Rahmawati

 JAKARTA –  Indeks harga saham gabungan (IHSG) 
telah terkoreksi sekitar 6,28% menjadi 5.956,83 
sejak awal tahun hingga akhir pekan lalu. Pelemahan 
tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan mata 
uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) 
sekitar 2,99%. 
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PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan 
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) 
yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal :  Selasa, 26 Juni 2018
Waktu :  Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat :  Gedung UGM Samator Pendidikan Tower B
    Ruang Auditorium Lantai 9
    Jl. Dr. Sahardjo No 83,  Manggarai, Tebet 
  Jakarta Selatan 12850
Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk di 

dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan 
Dewan Komisaris selama  Tahun Buku 2017 serta pemberian 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et 
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 
dijalankan selama Tahun Buku 2017.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2017. 

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017. 
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan 

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau 

Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan 
untuk tahun buku 2018. 

6. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perseroan 
(sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan  
diperoleh Perseroan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya 
untuk meningkatkan modal kerja.

7. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan per 31 Desember 
2017. 

8. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I 
dan Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas 
Industri Tahap I dan Tahap II Tahun 2017 per 31 Desember 2017. 

9. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 
Perseroan.

Catatan :
1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang 

Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan 
resmi.

2) Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat 
diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain 
yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang 
Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar 
membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta 
akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau 
pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan 
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk 
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada 
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam 
hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka 
Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri 
yang dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang 
saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh 

kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dan 
bagi yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus 
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Para anggota 
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh 
bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka 
keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro 
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam 
Wuruk no. 28, Jakarta 10120

5) Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, 
Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat 
Rapat pada pukul 9.30 WIB.
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P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk 
Direksi PT Toba Bara Sejahtra Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan 
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018
Waktu : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat :    Financial Club Graha CIMB Niaga Lantai 27
  Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
  Jakarta 12190, Indonesia
dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, 
Sungkoro & Surja, anggota jaringan global dari kantor Ernst & Young.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal                   
31 Desember 2017.

 Pemaparan dan penetapan pencapaian laba Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal              
31 Desember 2017 serta usulan penggunaan laba bersih yang diperoleh untuk tahun buku dimaksud.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian 
Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta 
persyaratan lainnya.

 Mata acara ini dipersyaratkan Pasal 11 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 10/POJK.04/2017 dan Nomor 13/POJK.03/2017

4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan 
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan 
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2018.

 Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji 
dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 serta persetujuan 
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau 
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018 serta rincian alokasi pembagiannya bagi 
setiap anggota Direksi.

Catatan perihal Rapat:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini 

merupakan undangan resmi.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik 
yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/scripless) maupun di luar penitipan 
kolektif - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2018 
sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date).

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas 
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta 
untuk membawa fotokopi anggaran dasar beserta seluruh perubahannya dan susunan pengurus yang 
terakhir; dan jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dokumen tersebut telah diverifikasi oleh pejabat 
yang berwenang.

4. Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota 
Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek Pada KSEI dimana Pemegang Saham Perseroan 
membuka rekening efeknya, untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”), serta membawa 
dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain 
dengan Surat Kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku 
kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam 
pemungutan suara.

6. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (Power of 
Attorney) di Divisi Corporate Secretary Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 2 Lantai 11, Jl. H.R. Rasuna 
Said Kav. B-2, Jakarta Selatan 12920, dan/atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo 
Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 - Indonesia, pada hari dan jam 
kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,-. 

7. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses melalui laman/website Perseroan www.tobabara.
com, sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh cuma-cuma di kantor 
Perseroan dengan alamat sebagaimana yang tersebut dalam butir 6 di atas, dengan permintaan tertulis dari 
Pemegang Saham yang disampaikan pada hari dan jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 
dengan tanggal Rapat.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon agar Pemegang Saham atau 
kuasanya telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
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JAKARTA –  PT Lautan Luas Tbk 
(LTLS) menetapkan rasio dividen 
sekitar 30% dari total laba bersih tahun 
2017 mencapai Rp 149,9 miliar. Rasio 
tersebut mencerminkan total dividen 
tunai sebesar Rp 45,4 miliar atau mere-
fleksikan Rp 30 per saham. 

Head of Corporate Communication 
Lautan Luas Ridwan Adipoetra men-
gatakan, pemegang saham menyetujui 
pembangian dividen Rp 45,4 miliar 
dalam rapat umum pemegang saham 
tahunan (RUPST) 11 Mei lalu. Sedan-
gkan, sisa laba bersih sebesar Rp 104,3 
miliar akan dicatat perseroan sebagai 
saldo laba ditahan. 

“Perseroan juga mumutuskan untuk 
menyisihkan dana cadangan perusa-
haan sekitar Rp 200 juta untuk me-
menuhi ketentuan,” ujar Ridwan dalam 
keterangan resmi, baru-baru ini.

Rasio dividen yang ditetapkan 
tersebut tidak berbeda dengan yang 
dibagikan atas laba bersih 2016. Tahun 
lalu, perusahaan kimia terintegrasi ini 
menetapkan dividend payout ratio 30% 
terhadap laba bersih Rp 60,1 miliar 
pada 2016. 

Ridwan menyampaikan, pada 2017, 
pihaknya berhasil membukukan ke-
naikan pendapatan 3,12% dari Rp 6,44 

trilun menjadi Rp 6,6 triliun. Senada, 
laba bersih perseroan tumbuh hingga 
149,42% menjadi Rp 149,9 miliar. 

Kenaikan kinerja itu didukung 
beberapa faktor, seper ti program 
peningkatan kegiatan operasional 
perusahaan, dan kontribusi dari 
afiliasi perseroan. Anak usaha Lau-
tan Luas, yakni PT Lautan Natural 
Krimerindo, yang memproduksi 
krimer sudah menyelesaikan ek-
spansi dan memulai kegiatan kom-
ersial pabrik sejak per tengahan 
tahun 2017. 

Kemudian, hasil penggabungan tiga 
anak usaha, PT White Oil Nusantara, 
PT Metabisulphite Nusantara, dan PT 
Dunia Kimia Jaya juga mendorong ke-
naikan pendapatan Lautan Luas. Selain 
itu, Ridwan tegaskan, bisnis perseroan 
di sektor distribusi dan layanan jasa 
pendukung pun masih mampu meny-
umbang pendapatan pada 2017. 

Sementara itu, menilik laporan 
keuangan emiten berkode LTLS per 
kuartal I-2018 membukukan kenaikan 
pendapatan 1,17% dari Rp 1,71 triliun 
menjadi Rp 1,73 triliun pada kuartal 
I-2018. Senada, laba bersih tumbuh 
14,46% dari Rp 44,26 miliar menjadi 
Rp 50,66 miliar. (dka)

JAKARTA – T Nippon Indosari 
Corpindo Tbk (ROTI) menyiapkan 
dana senilai Rp 500 miliar untuk 
membiayai pembangunan dua pabrik 
di Gresik dan Lampung. Dana terse-
but dimasukkan dalam belanja modal 
(capital expenditure/capex) tahun ini 
dengan total Rp 600 miliar. 

Nilai belanja modal tahun ini men-
galami peningkatan sebesar 20,48% 
dari anggaran capex 2017 Rp 498 
miliar. 

Corporate Communication Nippon 
Indosari Corpindo (Nippon Indosari) 
Stephen Orlando mengatakan, pen-
danaan capex difokuskan dari dana 
internal yang diraih dari penawaran 
umum terbatas I (PUT I) pada 2017. 
Saat itu, produsen dan pemegang 
merk dagang Sari Roti ini meraih 
dana Rp 1,4 triliun dengan menambah 
modal melalui skema hak memesan 
efek terlebih dahulu (HMETD).

Hingga akhir 2017, perseroan baru 
menggunakan dana HMETD sebesar 
Rp 146,6 miliar. “Kami berniat meng-
gunakan Rp 500 miliar dari total nilai 
capex 2018 untuk pembangunan 
pabrik di Gresik, dan Lampung. Se-
dangkan untuk sisanya dialokasikan 
untuk kebutuhan pemeliharaan 11 
pabrik perusahaan,” ujar Stephen di 
Jakarta, baru-baru ini.

Awal Mei, dia menjelaskan, pabrik 
milik perseroan yang berlokasi di 
Filipina sudah rampung dan dapat 
berkontribusi terhadap pendapatan 
tahun ini. Namun kontribusi pabrik 
tersebut belum akan sebesar sumban-
gan pendapatan dari hasil produksi 
10 pabrik milik Nippon Indosari di 
Indonesia. 

Sementara itu, Investor Relations 
Nippon Indosari Lukito Gozali menje-
laskan, pabrik baru di Filipina itu baru 
akan memproduksi roti tawar. Lalu 
secara bertahap kapasitas produksi 
dinaikkan, dengan menambah variasi 
roti manis. “Sekarang ini, kami belum 
dapat sampaikan kapasitas pabrik 
di Filipina. Soalnya baru tahap awal, 
sehingga kontribusi terhadap penda-
patan perusahaan berpotensi belum 
signifikan,” papar Lukito.

Selama beberapa tahun mendatang, 

menurut dia, Nippon Indosari me-
mastikan fokus menambah kapasitas, 
terutama di dalam negeri.  Pasalnya, 
perseroan berniat mendirikan dua 
pabrik lain di samping pembangunan 
di kawasan Gresik dan Lampung.

 “Saat menawarkan HMETD pada 
2017, kami berkomitmen menggu-
nakan dana tersebut untuk pemban-
gunan empat pabrik. Namun baru 
dua pabrik yang sudah dimulai fase 
pembangunan,” tutur dia.

Sementara itu, Stephen mengakui, 
perseroan tidak menutup potensi 
untuk kembali mendirikan pabrik, 
atau atau meningkatkan bisnis di luar 
negeri pada masa mendatang. “Selama 
ada peluang, kami akan coba jajaki,” 
tegas dia.

Kenaikan Penjualan
Seiring dengan ekspansi, Stephen 

mengaku, perseroan optimistis dapat 
membukukan kenaikan total pen-
jualan 15% pada 2018, dibandingkan 
perolehan tahun lalu Rp 2,52 triliun. 
Namun Nippon Indosari justru men-
catatkan penurunan laba bersih men-
jadi Rp 145,98 miliar, dibandingkan 
pencapaian Rp 279,96 miliar pada 
2016.

Hingga kuartal I-2018, perseroan 
berhasil meningkatkan total penjualan 
9,4% dari Rp 602,45 miliar menjadi 
Rp 659,06 miliar. Marjin laba kotor 
menjadi 54%, dibandingkan realisasi 
49,6% pada periode sama sebelumnya. 
Meski demikian laba bersih perseroan 
justru turun 2,9% dari Rp 29,92 miliar 
menjadi Rp 29,05 miliar. Penurunan 
laba bersih akibat kenaikan beban 
usaha 31,39% dari Rp 258,3 miliar 
menjadi Rp 339,38 miliar. “Karena itu, 
kami akan terus upayakan efisiensi 
dan menekan beban usaha ke depan,” 
tegas Lukito.

Adapun, rapat umum pemegang 
saham tahunan (RUPST) pada 11 Mei 
lalu Nippon Indosari mendapat per-
setujuan membagikan dividen Rp 36 
miliar, atau ekuivalen dengan dividend 
payout ratio 25% dari laba bersih tahun 
2017. Keputusan pembangian dividen 
tersebut setara dengan dividend per 
share (DPS) Rp 5,82 per saham.  (dka)

Media Visit HP Asset Management
Pemimpin Redaksi Investor Daily, Suara Pembaruan dan Majalah Investor, Primus Dorimulu (tiga dari kiri) bersama jajaran direksi PT Henan Putihrai Asset Management (HP Asset 
Management) Head Corporate Marketing Dept. Business Development Division Kevin, Marketing Support Business Development Division Dia Metha Putri, Managing Director/
Head, Sales & Marketing Markam Halim, Executive Director Chief Asset Allocation Officer Ibnu Anjar Widodo dan Senior Vice President/Head, Business Development Division Reza 
Fahmi Riawan (kanan) saat media visit ke kantor redaksi Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza, Jakarta, Selasa (15/5).
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