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Pintu Terbuka Untuk BUMN Lain
pT Bank Negara
Bisnis, JAKARXA
Indonesia (pelsero) Tbk, masih menanti
kepastian perusahaan pelat merah lain
masuk mengambil sebagian porsi saham
Pt Finbk fffya Nu-santara atau Fina_rvd,
penerbit produk pembayaran berbasis
kode quit& response linkAja.
Dircktur Utama BM Achmad Baiouni
mengatatdn, saat ini yang menyata.kan
tertadk untuk menjadi pemodal Finarya
seperti PT Jasa Marga (Pelsero) Tbk., pI
Kercta Api Indonesia (Fenero), dan pT
Commuter Indonesia. Dengan demikian,
konsekuensi kepemilikan diri saham p.r-

-

bankan dipmyeki akan bergeser.
"Sebenamya saham kami-bukan iadi

berkunng ya, tetapi karcna akan ada ying
masuk dengan membawa pelanggan, yurg
past tentu transaksi akan lebih besar.
Jadi, kami belum tahu lagi poFinya itu
nanti," katanya, Senin 03/5J.
M€nurutnya, perkembangan UnkAja
.
akan sangat masif apabila bisa menyasar
b'ansaksi uang elekuonik pan penun-pang

@na'lllteflir]€karenaiun ahnya mencapai
I iuta penggura setiap had.
Baiquni menyampaikan, produk LinkAia

belum diluncurkan secara resmi karena
masih ada sejumlah kelengkapan layarun
yang sedang dipmses, Dia menambahkar,
setoran saham iika sesuai rencara akan
dimuhi Juni, tehpi sarnpai saat ini masih
mmunggu kesepakatan bersama.

Direktur Utama BRI Suprajarto

se-

belumn;1a menyampaikan bahwa po$i
kepemilikan saham BRI bisa dikurang

karena BUMN yang ikut berpartisipaii
oalam penyedta jasa sistem pembavaran
berpotensi berlambah.
"Ka.lau sedikit hasilnya sede kan bagus. kami ingin BUMN-laii ya_ng punya
poiensi gabung lagi," kahnya.

PI

Bank Rakyat Indonesia (persero)

Tbk. pun telah menyiapkan modal seb€sar
Rpl triliun untuk PI Finarya. Namun;
diperkirakan dana segar yang akan climrtakan kepacla perusahaan pemegang izin
operasional LinkAja itu akan kuang dad
total yang telah dialokasikan.

"Kami penyetaan Rpl triliun ke uenture, tapi penyertaan [k€ Finraya] tidak
sanpai segitu," katanya.
Sepeni diketalui UnkAia meruDa.kan

jawabaa dari perusahaan pelat irerah
untuk bersaing dengan perusahaan finansial berbasis reknologi (rekfin). Aruk
usaha Telkomsel itu saat ini meruoakan
milik dari tuiuh perusahaan pelat merah.
Telkomsel mempunyai porsi saham

bank pelat menl sebanyak 60.000 toko
dengan total volume transaksi mencaDai
ratusan ribu per hari.
Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan
Konsuliasi Kementerian BUMN, Gatot
ftihargo sebelumnya mengaakan bahwa
komposisi saham Finarya akan ditinjau
pada akhir hhun. 'Nanti akan dihihug
ulang akhir tahun, antara lain tergantung
merrhant masing-masing," katanya kepad;
B6nrs, Selasa (9/4).
_ Ad,apun mengutip dset Morgan Stanley

berjudul LfnkAja:New F|d:tat payrrmt
Conffids ftwn SoEs, LinkAjii memiliki
potensi sangat b€sar dahm peta p€fiarungan

uang elektronik. lblkomsel memiliki lebih

dari U2 juta pelanggan per Juni 2018.
Sebanyak 25 juta di antaranya merupakan pengguna T-Cash, yang berpotensi
menjadi konsumen LinMia.
Saat

ini,

pengguna akdf sebesar 2,9
ini iumlah penpsrr-

iuta. Pada tahun
'na

attif aitarleitan

ffi;ft';

i"T.

Direktur Utama Bank Mandiri Kanika
Wirioatmodio mengatakan, LinMja diharapkan ddak hanya sebagai produk

terbesar dengan 25%. Bank Mandiri,
BRI, dax BNI masing-masing memiliki
20% saham LinkAia. BTN dan pertamina
masing-masing 7%, dan sisnya Jiwasraya

pembayaran, rctapi bisa menjadi bagian

sebesar 1%.
Adapun dengan UnkAja, BRI berharap
_

tnnsaksi itu nanti dihanpkan bisa meng.
€rpdnd, mungkin akhir tahun, LinkAja bisa

akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nonbunga peneroan.
Saat ini total rnerclunt dari seluruh

dE ol finmrnr€.
'!adi dengan data yang kami dapat dad

dan

memberikan pinjaman pada pengusalu
I(ec yang menggunakan pladorm itu,,'
katanya. a,p.t Ayu
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PENGUMUMAN

PT INDONESIAN PARADISE PROPERW TbK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

(,,porgsroan")
Berkodudukan dl Jakarta Sslatan

Dalem Engk; m€msnuhi katonluan pasal 22 ayat (2.a) Angga6n Oasar

PeB€oan, &ng€n ini diumuhken kepada para pemqeng saham
Pelssosn bahwa Rapat Umum Pom€ggng Saham Tahunan (.Ra9ea)
P€tsercan akan dis€longgara!€n pada had f\amis, tang€at20 Juni 2019.

Solsniulnye, sesuai kstentuan Pasal 22 ay6t (3.a) Anggaran Dasar
P6r5oo3n, P€msnggitan Radt beseda agendany" fpemanggitan
Rap€f)€kan dlumumkgn pada had Rabil, hnggat 29 Mei 2019 datam
surat kabar haian Bisnls Indono6la dan Jakada posl seda situs web

&r6e Ef€k

Indonesla dan slfus web pelseroan.

Yang.baftak.hadh dalam Rapat toBabut adalah pala penegeng s€ham
yang nam€nya ter€ht datam Da(rl pelnegang Saham peForoan pada

h.ri tuJas., hnggal2S Mei2019.
Sotlap usulan palE pemsgang sahen dapatdtmasukkan ke datam mato
ac€|E Rrpat jlka momenuhi katsntuan pasat 22 ayat
{7) Anggaran oasaf
P66ercan, dan dibdnra oleh Dr€ksi persaosn paling lambat 7 (l0jilhi
hari sgbdum brEget Penanggilan Rapat.
Jaksde,

i4 Mei2019
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PT

IT{DOIO8IL SUKSES II.ITERNASIONAL TbK

E

.

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dongan ini diumumkan/dib€dtahukan

paE pomogang

pgrsgoan,

kepada
Saham
bahwa perssroan akan
monyotongoarakan Rapal Umur Pomegang SahamTahunan dan Rapal Umum pome0an0
Saham Lud Biasa
( tupa0 pada hariJrrryEt,2l Juni20'9, belempat di HARRIS Suites fX Sudiman _ j;ka-da.
Pomanggilan Rapat teFobut akan
pada had R6bu, 29 M€i2019.

dumud€n pada I 6atu)

Surat Kabff yang poBdarannya socara Nasional

yang
ak_ msnghadid Rapar adatah
flqil._
f.r,f, l.l"gS.1S "Saham
pomogano -be peForoan pada
namanya rercalat daran Danar

pukul16.00WlB.

Saham

pemegang Saham yans

had Sslase, 28 Moi

iot d sampai

doirgan

Setiap usulan dod Pala Pemsgang Saham ar€n ;ima8uK.n datam mata acara Rapat
iika memitiki Daltnn
s€dikll 1/20_Gaiu por drla putuh) bagian dad jumtah saham Aengan hai s;ra daiar,iiffioa-n;;;

suoan dlenma obh Drrcksi pels€oan sslambal-lambatnya
pomanggilan Rapat.
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iil:

(tujuh) had lGlEnd$ sob€lum t6n0gal

oerhikirn pongumuman ini dib-ualr|nfu]( merhonuhi kolgnbJan AnggaEn Dasar p€l86roan
dan pglatlran Otodtas
Jasa Keuangan Nofior 32/P0JK.04i2014 tentang Rencsna Dii penplonggaraan
Rapat Umum iimtiang
Saham Pgrusahaan Torhuka

Jak6da, 14 M6i2019
PT INDONESIAN PAMDISE PROPERW TbK
Dirok6i

Brsnis Indonesia, 14 l\et eS19 halaman
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