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Pergerakan Mata Uang
Teller menghitung mata uang rupiah dan dolar AS di kantor cabang Bank Muamalat, Jakarta. Pada penutupan perdagangan, Selasa (29/6/2021), rupiah belum mampu
terangkat dan mengalami pelemahan 0,28% atau 40 poin ke level Rp14.485 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,10% ke level 91,97.

Kostaman Thayib
Studio Mall (Cibubur dan Bintaro)
dan Transmart Juanda Bekasi, Cilandak, Lebak Bulus, Cempaka Putih,
Dewi Sartika - Depok, Yasmin - Bogor,
serta Tangerang Center Cikokol.
Sebelumnya, untuk mendukung
suksesnya kegiatan tersebut, CT
Corp bekerja sama dengan RS PON
telah lebih dahulu melakukan rekrutmen terhadap tenaga kesehatan
berpengalaman yang terdiri dari
perawat, dokter umum, dan dokter
spesialis.
Peserta vaksin hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI),
memiliki Kar tu Tanda Penduduk
(KTP), berusia 18 tahun keatas, dan
belum terdaftar dalam vaksin gotong
royong. Selanjutnya calon penerima
vaksin dapat melakukan pendaftaran
secara on line melalui link pendaftaran www.detik.com/vaksinctcorp.
(ris)

net di posisi 0,2% pada akhir 2020.

Oleh Prisma Ardianto

JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) atau SMI mencatatkan komitmen
pembiayaan mencapai Rp 111,69 triliun hingga
Mei 2021, dengan total nilai proyek Rp 704 triliun.
Kinerja pembiayaan bakal di akselerasi pada paruh
kedua tahun ini lewat beberapa sektor strategis.
mission vehicle (SMV) pemerintah,
SMI mendapat perluasan mandat
untuk menyalurkan dana pemulihan
ekonomi nasional (PEN) kepada
pemerintah daerah (Pemda) dan
BUMN hingga Rp 20 triliun. Di
antaranya sebesar Rp 10 triliun dari
APBN dan sisanya merupakan sumber dana dari SMI.
SMI mencatat, dana PEN telah
disalurkan berupa investasi pemerintah senilai Rp 15 triliun untuk
tiga BUMN. Di antaranya adalah PT
Kereta Api Indonesia (Persero), PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu kinerja masing-masing BUMN
dalam mengatasi dampak pandemi
terhadap pendapatan usaha.
Namun demikian, Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) II2020 Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) turut memaparkan bahwa
penyaluran
pembiayaan
dalam rangka PEN oleh
SMI bagi
pemda tidak
dapat/belum disalurkan hingga
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Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad menjelaskan, perseroan telah
melewati tahun 2020 dengan sejumlah
pencapaian. Kinerja positif terus berlanjut hingga menjelang paruh pertama tahun ini berakhir. Modal dasar
itu diharapkan mampu mendorong
perusahaan menjadi lembaga pembiayaan pembangunan, dengan mitigasi
risiko yang terukur, sejalan dengan
misi yang diusung pemerintah.
“Pertumbuhan SMI itu pertumbuhan sangat pesat, sampai Mei 2021
aset kami juga tumbuh pesat. Tentunya di tengah pertumbuhan yang
pesat, aspek risiko menjadi perhatian
kita bersama. Pertama, kita harus
mewaspadai risiko kredit, karena
komitmen pembiayaan kami itu sudah Rp 115 triliun sehingga menjadi
prioritas menjaga kualitas itu utama,”
ungkap Edwin pada konferensi pers
daring, Selasa (29/6).
Dia menuturkan, sebagai special

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) Tahun Buku 2020
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada hari Jumat, 6 Agustus
2021 (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Panggilan untuk Rapat akan
diumumkan pada hari Kamis, 15 Juli 2021 melalui paling sedikit:
1.
2.
3.
4.

JAKARTA – PT Bank Mega Tbk
dan CT Corpora bekerja sama dengan
Kementerian Kesehatan RI mengadakan vaksinasi Covid-19, yaitu
vaksin Sinovac secara gratis bagi para
nasabah Bank Mega dan masyarakat
umum lainnya yang diadakan di
Menara Bank Mega, Jakarta, mulai
tanggal 28 Juni hingga 24 Juli 2021.
Program ini untuk mendukung
upaya pemerintah untuk percepatan
proses vaksinasi nasional Covid-19
agar dapat mencapai target herd immunity atau kekebalan komunal. Menandai dimulainya program Vaksinasi
CT Corp, Menteri Kesehatan RI Budi
Gunawan Sadikin berkenan hadir
menyaksikan kegiatan tersebut yang
dilaksanakan di Trans Studio Mall
- Cibubur didampingi oleh Direktur
Utama CT Corp Chairal Tanjung dan
Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib.
Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, diperkirakan CT Corp akan
memberikannya kepada 1.000 orang
per-hari, di mana dalam seminggu
kegiatan akan dilakukan selama
lima hari, yaitu lima hari kerja untuk
penyelenggaraan di Trans Studio
Mall dan Transmart, sedangkan di
Menara Bank Mega diadakan pada
Senin, Kamis, dan Sabtu. “Program
vaksinasi gratis ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan dan kesehatan para nasabah
dan masyarakat Indonesia,” terang
Kostaman Thayib dalam keterangan
tertulis, Selasa (29/6).
Selain di Menara Bank Mega, kegiatan vaksinasi CT Corp dilakukan
di sembilan lokasi tempat gerai unit
usaha CT Corp lainnya seperti Trans

Satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
Situs web penyedia e-RUPS;
Situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”); dan
Situs web Perseroan dalam 2 (dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona
Virus Disease (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah, maka penyelenggaraan Rapat
dapat dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020). Sebagai langkah preventif dan/
atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang
Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan
kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu
PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu,
14 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik rekening efek di Penitipan Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada
hari Rabu, 14 Juli 2021.
Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham akan dicantumkan dalam mata acara
Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1.

Usulan diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu
per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan
tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

2.

Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas harus:
a.
Dilakukan dengan itikad baik;
b.
Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c.
Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
d.
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
e.
Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
Jakarta, 30 Juni 2021
Direksi Perseroan

Edwin Syahruzad
2020 itu berupa pembiayaan investasi nonpermanen.
Dalam hal ini, Direktur Manajemen Risiko SMI Faaris Pranawa
menerangkan, pihaknya mesti menerapkan prinsip kehati-hatian untuk
nantinya penyaluran pembiayaan
terkait PEN bisa diper tanggung
jawabkan. Meski begitu, perseroan
bersama Kemenkeu telah membahas secara intensif temuan BPK
tersebut untuk menjadi acuan penyaluran di masa mendatang.
“Data per 21 Juni 2021 pembiayaan
PEN, untuk PEN 2020 itu komitmennya Rp 10 triliun, dengan outstanding
mencapai 88% dari komitmen sudah
dicairkan. Sisanya masih dalam
proses undisburse amount. Sementara
komitmen pada pada tahun ini mencapai Rp 19 triliun, dengan outstanding
pencairan mencapai Rp 10,03 triliun
atau mencapai 52% dari komitmen.
Pencairan tetap kami kejar untuk bisa
direalisasikan sesuai kesepakatan
yang dibuat selama ini,” terang dia.
Faaris juga menyatakan, banyak
dari sektor yang dirambah perusahaan ikut terdampak pandemi
Covid-19. Hal itu diakui menghambat
akselerasi SMI menggulirkan pembiayaan. Tapi pihaknya tetap bersyukur
mitigasi risiko yang telah diterapkan
berhasil menjaga kualitas aset, dengan tingkat non performing financing (NPF) gross di level 0,6% dan NPF

Tumbuh Lebih Cepat
Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan SMI Darwin
Trisna Djajawinata mengatakan,
aset perusahaan tumbuh 32% (yoy)
menjadi Rp 100,7 triliun tahun 2020.
Pihaknya juga berhasil mendapat kepercayaan dari para investor berupa
fasilitas kredit sindikasi mencapai
US$ 700 juta.
Laba bersih meningkat menjadi
Rp 1,9 triliun dari target sebesar
Rp 1,7 triliun. Demikian juga rasiorasio keuangan yang relatif terjaga,
bahkan di atas dari target yang telah
ditentukan. Pada 2020, SMI pun
mampu melakukan efisiensi hingga
15,86% (yoy) yang menjadi pencapaian terbaik selama ini.
Sedangkan sampai Mei 2021, ada
peningkatan total aset menjadi Rp
115 triliun. Komitmen pembiayaan
mencapai Rp 111,69 triliun, dengan
outstanding sebesar Rp 70,28 triliun.
Pembiayaan tersebut memiliki nilai
proyek hingga Rp 704,35 triliun.
Kemudian, pendapatan usaha SMI
tercatat Rp 2,13 triliun dengan laba
bersih Rp754 miliar.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi SMI
M Ghozie Indra Dalel menerangkan,
pihaknya telah mendapat tugas
terkait 16 proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Ada beberapa pipeline yang sebentar
lagi akan menjadi penugasan yaitu
di pelabuhan, bendungan, SPAM
(sistem penyediaan air minum),
rumah susun, dan di sektor urban
transportation.
“Non-KPBU juga sudah berjalan.
Kumulatif sampai saat ini total
proyek yang bisa didukung sudah Rp
97,18 triliun dan sebanyak 47 proyek.
Dari sisi jasa konsultasi, SMI mendukung di area ketenagalistrikan,
pelabuhan, urban transpor tation,
dan lainnya. Ekspektasi total nilai
proyek yang didukung mencapai
Rp 650 triliun yang terdiri atas 63
proyek,” kata dia.

PENGUMUMAN

Direksi PT Mandiri Sinergi Niaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat
(“Perseroan”), dengan ini mengumumkan dan memberitahukan kepada
semua kreditor Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Edaran Para
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan tanggal 29 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan
telah menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
dengan cara menarik kembali 59.699 saham Seri C Perseroan yang
merupakan klasiﬁkasi saham tanpa hak suara dan saham yang dapat ditarik
kembali (“Pengurangan Modal”).
Kreditor yang berkeberatan atas keputusan Pengurangan Modal dapat
mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari kalender
sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan tembusan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, disertai
dengan alasan dan bukti-bukti pendukung ke alamat sebagai berikut:
PT Mandiri Sinergi Niaga
[Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 19-20, RT 11, RW 05,
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta]
Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Jakarta, 30 Juni 2021
Direksi
PT Mandiri Sinergi Niaga

Dikdik Yustandi
JAKARTA – Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI) sampai
dengan akhir Mei 2021, telah memberikan penjaminan atas kredit modal
kerja yang disalurkan oleh perbankan kepada pelaku usaha korporasi
melalui program penjaminan pemerintah atau Jaminah dalam rangka
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
sebesar Rp 1,53 triliun.
“Dengan Jaminah diharapkan
dapat memberikan kepercayaan
bagi perbankan dalam menyalurkan
kredit modal kerja (KMK) bar u
atau tambahan, sehingga tercapai
tujuan program untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi para pelaku
usaha di tengah pandemi Covid-19,”
terang Direktur Pelaksana I LPEI
Dikdik Yustandi dalam keterangan
tertulis, Selasa (29/6).
Realisasi penjaminan senilai Rp
1,53 triliun tersebut berasal dari
bank yang berpartisipasi dalam program penjaminan PEN seperti Bank

Mandiri, BRI, BNI, Bank Resona
Perdania, Bank CIMB Niaga, Bank
Danamon, dan Standard Chartered
Bank.
Hingga akhir Mei 2021, sektor
usaha yang mendominasi penjaminan KMK adalah sektor usaha ritel
(19,5%), batu bara (19,5%), ker tas
(13%), pakan ternak (10%), tekstil
(19,2%), perkebunan (8,4%), otomotif
(3%), konstruksi (2%), kulit dan alas
kaki (1,3%), perikanan (1,2%), jasa
outsourcing (1,1%), jamu dan kosmetik (1,8%).
Melalui program Jaminah tersebut,
sebanyak 30.612 tenaga kerja dapat
tetap bekerja pada pelaku usaha
yang memperoleh tambahan kredit
modal kerja, dimana sebagian besar
tersebar pada sektor tekstil sebanyak
26% diikuti oleh sektor ritel 25% dan
sektor jasa 10%.
LPEI ter us ber upaya meningkatkan sinergi dengan perbankan
nasional dan daerah, mendorong
penggunaan Jaminah, sehingga
semakin banyak pelaku usaha yang
dapat menikmati fasilitas tersebut.
Sampai dengan akhir Mei 2021, terdapat 22 perbankan yang sudah bekerja
sama, baik melalui perjanjian kerja
sama maupun MoU. “Terdapat 22
perbankan baik Himbara, bank pembangunan daerah, dan bank swasta/
asing yang telah berpartisipasi dalam
program Jaminah melalui penandatanganan PKS maupun MoU,” jelas
Dikdik.
Capaian tersebut akan terus meningkat seiring tren pemulihan ekonomi,
meningkatnya dan minat pengusaha
dan perbankan dalam mengakses
program Jaminah. LPEI optimistis
adanya respons positif perbankan
dan dunia usaha akan meningkatkan
utilisasi dari program Jaminah. (ris)

PENGUMUMAN

Direksi PT Mitra Internasional Indonesia, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
Barat (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan dan memberitahukan
kepada semua kreditor Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Edaran
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Juni 2021, para pemegang saham
Perseroan telah menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dengan cara menarik kembali 314.999 saham Seri C Perseroan
yang merupakan klasiﬁkasi saham tanpa hak suara dan saham yang dapat
ditarik kembali (“Pengurangan Modal”).
Kreditor yang berkeberatan atas keputusan Pengurangan Modal dapat
mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari kalender
sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan tembusan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, disertai
dengan alasan dan bukti-bukti pendukung ke alamat sebagai berikut:
PT Mitra Internasional Indonesia
[Jl. Bandengan Selatan No. 20, Kelurahan Pekojan,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta]
Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Jakarta, 30 Juni 2021
Direksi
PT Mitra Internasional Indonesia

