




4 EKONOMISabtu - Minggu
22-23 MEI 2021

» Biaya Transaksi

»  Nasabah melakukan transaksi menggunakan ajungan tunai mandiri (ATM) Link di Drive Thru Link, 
Jakarta, Jumat (21/5). Jaringan ATM Link milik bank-bank BUMN atau bank Himbara, yakni Bank Man-
diri, BRI, BNI, dan BTN, mulai mengenakan biaya cek saldo 2.500 rupiah dan tarik tunai 5.000 rupiah 
per transaksi mulai 1 Juni 2021. 

KORAN JAKARTA/WAHYU AP

WASHINGTON – Aset kripto 
kian populer dalam beberapa 
waktu terakhir dengan ditandai 
volatilitas tinggi sejumlah rak-
sasa cryptocurrency, terutama 
bitcoin dan ethereum. Namun, 
belum lama ini, sejumlah mata 
uang kripto kehilangan volatili-
tas hingga terkoreksi sangat da-
lam, terutama bitcoin. 

Mata uang kripto terbesar 
dan paling terkenal tersebut pe-
kan ini sempat anjlok 40 persen 
menjadi 38.514 dollar AS atau 
setara 552,15 juta rupiah (kurs 
saat ini 14.336,26 rupiah/ dollar 
AS) dari patokan pada 14 April 
lalu sebesar 64.895 dollar AS a-
tau setara 930,35 juta rupiah. Le-
vel tersebut terendah dalam 3,5 
bulan terakhir dan turut menye-
ret harga cryptocurrency lainnya. 

Fluktuasi mata uang kripto 
yang ekstrem tersebut memicu 
kekhawatiran sejumlah negara, 
termasuk dua raksasa ekonomi 
dunia, Amerika Serikat (AS) dan 

Tiongkok. Pergerakan itu dikha-
watirkan menimbutkan risiko 
terhadap stabilitas keuangan. 

Di AS, bank sentral setem-
pat (The Fed) mengisyarat-
kan langkah untuk membatasi 
ruang gerak aset kripto. “Re-
gulasi yang lebih besar untuk 
mata uang elektronik yang se-
makin populer itu mungkin di-
perlukan,” tegas Gubernur The 
Fed, Jerome Powell, merespons 
panasnya mata uang kripto, 
Kamis (20/5). 

Menurut Powel, mata uang 
kripto, stablecoins, dan inovasi 
lainnya juga dapat membawa 
risiko potensial bagi pengguna 
tersebut dan sistem keuangan 
yang lebih luas.

Kecemasan serupa juga di-
sampaikan pemerintah AS. 
Departemen Keuangan AS 
khawatir orang kaya di nega-
ra tersebut sengaja menggu-
nakan aset kripto sebagai alat 
pembayaran untuk menghin-

AS dan Tiongkok mulai memperluas 
tindakan untuk menekan popularitas aset 
kripto yang dikhawatirkan bisa mengganggu 
stabilitas keuangan negara tersebut. 

Fluktuasi “Cryptocurrency” I The Fed Usulkan Regulasi Lebih Ketat

Ruang Gerak Aset Kripto  
Dipersempit

Sumber:www.btn.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Modal Kerja  
>5 miliar 14 Tabungan Batara 2-50 jt 1,3

Kredit Investasi  
>5 miliar 13,5 Prima Perorangan >1 jt 4,8

Kredit Usaha Rakyat 13 Payroll >2 jt 2,8

KUMK 16 TabunganKu >1 jt 1

Kredit Linkage  
4-5 Tahun 14,5 Deposito USD  24 bln 0,5

Sumber: bri.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Usaha Rakyat Mikro 22 BritAma 5-50 jt 1,25

Kredit Usaha Rakyat Ritel 14 Deposito < 100 jt 1Th 5,75

Kredit Modal Kerja 12 Deposito USD 1Th 0,01

Kredit Kendaraan 13 Giro 25-100 jt 1,25

Kredit Investasi Petani 7 Simpedes 50-50 jt 1,25

Sumber: www.maybank.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Korporasi 11 Tabungan Rupiah  
Reguler 10-250 jt 1

Kredit Ritel 12 Tabungan BII Gold 50-250 jt 1

Kredit Mikro 1,3 Tabungan Pro 50-100 jt 1,5

KPR 11,75 TabunganKu >1 jt 1

Non KPR 11,5 Deposito dollar AS 1-12 bln 0,5

Pinjaman  % Simpanan %

BNI Griya 12 bln 14,5 Taplus BNI 50-500 jt 1,25

BNI Flexi 12 bln 12 Taplus Bisnis 5-100 jt 1,25

BNI Multiguna 11,5 BNI Deposito 1 bln<100 jt 4,25

BNI Cerdas 13 BNI Deposito 1 bln  
100 jt-1M 4,25

BNI Oto 10 BNI Deposito 1 bln <USD 
200.000 0,25

Sumber: www.bni.co.id Sumber: www.mandiri.co.id

Pinjaman  % Simpanan %

Kredit Korporasi 10,5 Tabungan Rupiah 10-100 1

Kredit Ritel 12,5 Tabungan Rupiah 100 jt-1 M 1,3

Kredit Mikro 22 Tabungan Valas  
100-10.000 USD 0,1

KPR 11 Giro Rupiah 5-50 jt 0,5

Non KPR 12,5 Deposito 100-500 jt 1-2 Thn 5

 Hingga 21 Mei

VALAS

Mata Uang
BNI MANDIRI

Jual Beli Jual Beli

Dollar Australia (AUD) 10.963 11.263 11.365 10.911

 Euro (EUR) 17.311 17.761 17.818 17.244

 Pound Inggris (GBP) 20.136 20.586 20.649 20.009

 Dollar Hong Kong (HKD) 1.773 1.923 1.920 1.774

 Yen Jepang (JPY) 128,98 134,98 134,51 128,8

 Franc Swiss (CHF) 15.767 16.217 16.352 15.601

 Dollar Singapura (SGD) 10.603 10.953 10.967 10.573

 Riyal Saudi Arabia (SAR) 3.652 4.002 4.008 3.643

 Dollar AS (USD) 14.175 14.525 14.500 14.150

 Dollar Kanada (CAD) 11.697 12.047 12.092 11.675

IHSG Terkoreksi pada Akhir Pekan 
JAKARTA – Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bur-

sa Efek Indonesia (BEI) pada akhir pekan ditutup turun di 
tengah penguatan mayoritas bursa saham kawasan Asia. 
IHSG ditutup melemah 24,48 poin atau 0,42 persen ke po-
sisi 5.773,12. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau 

Indeks LQ45 turun 4,21 poin atau 0,49 
persen ke posisi 858,33.

“Faktor utama pelemahan 
hari ini terkait penurunan bebe-

rapa harga komoditas seperti mi-
nyak mentah, CPO, dan nikel, serta 

sikap hati-hati investor menunggu 
data perkembangan Covid-19 setelah libur panjang,” kata 
Analis Indo Premier Sekuritas Mino di Jakarta, Jumat (21/5).

Dibuka menguat, sejam kemudian IHSG melemah dan te-
rus berada di zona merah hingga akhir perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor 
terkoreksi dengan sektor properti & real estat turun paling 
dalam yaitu minus 1,61 persen, diikuti sektor perindustrian 
dan sektor barang konsumen primer masing-masing mi-
nus 1,31 persen dan minus 0,94 persen. n Ant/E-10

  
BULLS & BEARS

PENGUMUMAN LELANG
Nomor:  070/Lan.3/PW.500/V/2021

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Jakarta II akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib berupa Barang Milik Negara berupa 
31.280,16 Kilogram Ikan, dalam melalui internet (closed bidding) dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS IKAN JUMLAH  (KG) HARGA PER 
KG (Rp)

Harga Total Ikan 
(Rp) NILAI LIMIT UANG JAMINAN

1 COKLATAN  9,148.22  5,250.00  48,028,155 

 574,885,080  125,000,000 

2 CUCUT  674.00  6,000.00  4,044,000 
3 KUNIRAN  3,710.25  18,000.00  66,784,500 
4 CUMI  8,051.62  45,000.00  362,322,900 
5 BABY GURITA  1,399.00  22,500.00  31,477,500 
6 CAMPURAN  8,297.07  7,500.00  62,228,025 

TOTAL  31,280.16  574,885,080 

*note: Harga belum termasuk biaya sewa penyimpanan di Cold Storage
Persyaratan Lelang :
1. Calon peserta lelang adalah perorangan/badan usaha dan wajib mendaftarkan diri pada akun http://lelang.go.id/ 

dengan mengunggah KTP dan NPWP yang masih berlaku;
2. Cara penawaran dilakukan dengan penawaran secara tertulis dengan harga semakin meningkat tanpa 

kehadiran peserta lelang, melalui internet (closed bidding) yang diakses pada alamat domain https://lelang.
go.id/.

3. Waktu Pelaksanaan :
Hari / Tanggal : Selasa/25 Mei 2021
Pukul : 13.30 waktu server e-auction
Alamat Domain : https://lelang.go.id/
Tempat Lelang : Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.1, Senen, Jakarta Pusat

4. Uang Jaminan Lelang :
 Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah/ Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam 
pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)

b. Setoran yang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta II selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA 
akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah 
berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang :
a. Setiap peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan wajib melakukan penawaran.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.

6. Pemenang Lelang:
a. Penetapan pemenang lelang dilakukan setelah batas akhir penawaran
b. Pemenang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta
c. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari 

kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai 
ketentuan diatas, maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

d. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan, disetor ke Rekening BNI 1605201206 atas nama Perum Perikanan 
Indonesia sebesar Rp26.334.000

e. Pemenang lelang atau kuasanya dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk 
pengambilan barang hasil lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan dan bukti pembayaran biaya 
sewa tempat penyimpanan

7. Objek Lelang dan Aanwijzing (penjelasan):
a. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya, dan foto objek lelang 

dapat dilihat pada alamat domain diatas.
b. Objek Lelang dititipkan di Cold Storage Perum Perikanan Indonesia cabang Jakarta dan wajib diambil oleh 

pemenang lelang maksimal 5 hari kerja setelah pelaksananaan lelang. Jika melebihi waktu tersebut, akan 
dikenakan biaya penyimpanan sebesar Rp13.200,-/Palet/Hari (termasuk PPN 10%) 

c. Barang – barang yang dilelang dapat dilihat pada hari Minggu-Senin Tanggal 23-24 Mei 2021 Pukul 09.00 
– 15.00 WIB di Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta, Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan Jakarta Utara.  Untuk 
info lebih lanjut dapat menghubungi 082178864545 (Setyo) dan 0817790600(Rahman).

Jakarta, 22 Mei 2021
Ketua Tim Penghapusan BMN

-ttd-
Rahman Hakim Purnama

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA
Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440

Telepon (021) 6614712, Faksimili (021) 6614712
Laman djpsdkp.kkp.go.id  Email (psdkp.jakarta@kkp.go.id)

PENGUMUMAN LELANG
Nomor: 071/Lan.3/PW.500/V/2021  

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib berupa Barang Milik Negara 
berupa 31.280,16 Kilogram Ikan, dalam melalui internet (closed bidding) dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS IKAN JUMLAH  
(KG)

HARGA PER 
KG (Rp)

Harga Total 
Ikan (Rp) NILAI LIMIT UANG JAMINAN

1 COKLATAN  11,239.40  5,250.00  59,006,850 

576,214,388  125,000,000 

2 PETEK  2,401.00  3,000.00  7,203,000 
3 KUNIRAN  8,251.60  18,000.00  148,528,800 
4 PIRIK  670.40  2,250.00  1,508,400 
5 KURISI  588.40  13,500.00  7,943,400 
6 SELAR  3,849.30  4,875.00  18,765,338 
7 JAAN  1,054.80  5,250.00  5,537,700 
8 PARI  677.80  9,000.00  6,100,200 
9 CUMI KECIL  7,412.60  26,250.00  194,580,750 
10 SOTONG  3,873.40  21,000.00  81,341,400 
11 IKAN CAMPUR  6,093.14  7,500.00  45,698,550 

TOTAL  46,111.84  576,214,388 
*note: Harga belum termasuk biaya sewa penyimpanan di Cold Storage
Persyaratan Lelang :
1. Calon peserta lelang adalah perorangan/badan usaha dan wajib mendaftarkan diri pada akun http://lelang.go.id/ 

dengan mengunggah KTP dan NPWP yang masih berlaku;
2. Cara penawaran dilakukan dengan penawaran secara tertulis dengan harga semakin meningkat tanpa 

kehadiran peserta lelang, melalui internet (closed bidding) yang diakses pada alamat domain https://lelang.
go.id/.

3. Waktu Pelaksanaan :
Hari / Tanggal : Selasa/25 Mei 2021
Pukul : 13.45 waktu server e-auction
Alamat Domain : https://lelang.go.id/
Tempat Lelang : Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.1, Senen, Jakarta Pusat

4. Uang Jaminan Lelang :
 Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah/ Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam 
pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)

b. Setoran yang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta II selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA 
akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah 
berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang :
a. Setiap peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan wajib melakukan penawaran.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.

6. Pemenang Lelang
a. Penetapan pemenang lelang dilakukan setelah batas akhir penawaran
b. Pemenang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta
c. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari 

kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai 
ketentuan diatas, maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

d. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan, disetor ke Rekening BNI 1605201206 atas nama Perum Perikanan 
Indonesia sebesar Rp37.857.600.

e. Pemenang lelang atau kuasanya dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk 
pengambilan barang hasil lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan dan bukti pembayaran biaya 
sewa tempat penyimpanan.

7. Pemenang lelang atau kuasanya dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk 
pengambilan barang hasil lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan dan bukti pembayaran biaya sewa 
tempat penyimpananObjek Lelang dan Aanwijzing (penjelasan)
a. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya, dan foto objek lelang 

dapat dilihat pada alamat domain diatas.
b. Objek Lelang dititipkan di Cold Storage Perum Perikanan Indonesia cabang Jakarta dan wajib diambil oleh 

pemenang lelang maksimal 5 hari kerja setelah pelaksananaan lelang. Jika melebihi waktu tersebut, akan 
dikenakan biaya penyimpanan sebesar Rp13.200,-/Palet/Hari (termasuk PPN 10%)

c. Barang – barang yang dilelang dapat dilihat pada hari Minggu-Senin Tanggal 23-24 Mei 2021 Pukul 10.00 – 
15.00 WIB di Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta  , Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan Jakarta Utara.  Untuk 
info lebih lanjut dapat menghubungi 081260328139(Arip) dan 08176508430(Munazzir).

Jakarta, 22 Mei 2021
Ketua Tim Penghapusan BMN

-ttd-
Munazzir

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA
Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440

Telepon (021) 6614712, Faksimili (021) 6614712
Laman djpsdkp.kkp.go.id  Email (psdkp.jakarta@kkp.go.id)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, 

dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional
Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

Pengumuman Ringkasan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai 
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020                  

PT Mora Telematika Indonesia (“PERSEROAN”)
Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan Keputusan Edaran 
Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 PT Mora Telematika Indonesia.
Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 PT Mora 
Telematika Indonesia ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2021 dan telah diaktakan dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 53 tanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta 
Selatan, yaitu : 
1. PT Gema Lintas Benua, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di 

Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku pemilik dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan;
2. PT Candrakarya Multikreasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan 

di Jakarta Pusat, dalam hal ini selaku pemilik dari 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B 
dalam Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. a.   Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk 

didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
b. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang terdiri dari neraca dan perhitungan 

laba rugi Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan                                                                       
No. 0003412.10901AU.110610154-1l1IIlII2021 tertanggal 18 Maret 2021;

c. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan 
Konsolidasian Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada 
segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) atas 
tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).  

2. a.   Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar  Rp.224.474.772.872 (dua ratus 
dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) 
untuk dibagikan seluruhnya sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menetapkan untuk tidak menempatkan dana 
cadangan karena telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;

b.    Menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan yang berakhir sampai dengan tanggal                      
31 Desember 2019 sebesar Rp.958.663.976.130,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta 
sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan;

 Berdasarkan perhitungan laba Perseroan tersebut maka dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham dengan keterangan dan 
syarat sebagai berikut:

i. Dividen yang akan dibagikan  tersebut akan setara dengan total 588.235 (lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga 
puluh lima) lembar saham, sehingga perhitungan dividen perlembar saham senilai Rp.1.964.000,- (satu juta sembilan ratus 
enam puluh empat ribu Rupiah);

ii. Besaran dividen untuk masing- masing PT Gema Lintas Benua adalah sebesar Rp.491.000.000.000,- (empat ratus sembilan 
puluh satu miliar Rupiah) sedangkan besaran dividen untuk PT Candrakarya Multikreasi adalah sebesar Rp.664.293.540.000,- 
(enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);

iii. Tanggal distribusi dividen kepada Para Pemegang Saham akan dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 
2021;

iv. Pembagian dividen yang dijelaskan pada huruf i sampai huruf iii akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh seluruh 
persetujuan yang diperlukan, termasuk dari para kreditur, dan selanjutnya akan didistribusikan kepada Para Pemegang Saham.

c.   Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
3. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan 
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan 
Rekomendasi Komite Audit dan untuk selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk 
menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. 
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris  merupakan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan 
memiliki reputasi yang baik.

4. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan selama Tahun Buku 2021;
5. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan 

untuk Tahun buku 2021 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp. 11.524.127.156,- (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta 
seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp2.018.794.514,- (dua miliar 
delapan belas juta tuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat belas Rupiah); dan

6. Menerima dan menyetujui laporan-laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sebagai berikut :
I. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap 

I Tahun 2019 seri A dan seri B sebagai berikut : 
- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan Seri B sebesar 

Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 

Moratelindo Tahap I Tahun 2019   seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya 
(100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam prospektus yakni sebagai berikut : 
a. Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone termasuk 

dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, 
Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur; dan 

b. Sekitar 15% (lima belas persen) digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
- Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah 

Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan 
Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Pengunaan Dana Hasil Penawaran 
Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana  telah tersedia dalam website Perseroan.

II. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap 
II Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :
- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar 

Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 

Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya 
(100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai 
berikut : 
a. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone dan Access 

termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland 
Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. 

b. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan rincian sebagai berikut : biaya 
operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan, aktivitas 
“branding” dan promosi.

- Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan 
Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Pengunaan Dana Hasil Penawaran 
Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi penggunaan dana  telah tersedia dalam website Perseroan.

III. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap 
III Tahun 2020 seri A dan seri B sebagai berikut :
- Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B sebesar 

Rp.389.515.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah)
- Per tanggal 31 Desember 2020, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo 

Tahap III Tahun 2020 seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan sebagian oleh Perseroan 
sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam informasi tambahan yakni sebagai berikut :
a. Sekitar 75% digunakan untuk kebutuhan Refinancing Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A.
b. Sekitar 25% digunakan untuk kebutuhan investasi, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat 

dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat 
penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. 

c. Jumlah dana yang telah direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada 
huruf (a) dan (b) diatas adalah sebesar Rp.321.218.880.641,- (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta 
delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah).

d. Sisa dana yang belum direalisasikan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada huruf 
(a) dan (b) diatas adalah sebesar Rp.63.723.213.259,- (enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga 
belas ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan belum direalisasikan karena menyesuaikan progress pembangunan 
untuk Investasi Perusahaan. perusahaan. Sisa dana yang belum direalisasikan ditempatkan oleh Perseroan di Beberapa 
rekening Perseroan.

Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 
tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan seluruh informasi mengenai realisasi 
penggunaan dana  telah tersedia dalam website Perseroan.
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dari pajak. Sebab, selama ini, 
belum ada aturan pasti terkait 
pajak dari transaksi dengan 
media pembayaran aset kripto. 

The Fed dan Departemen 
Keuangan menganggap mata 
uang kripto, yang sekarang me-
miliki kapitalisasi pasar sekitar 
dua triliun dollar AS, lebih se-
perti seni, emas, atau aset-set 
yang sangat spekulatif lainnya.

Sebelumnya, Tiongkok telah 
melarang lembaga keuangan 
dan perusahaan pembayaran 
untuk menyediakan layanan 
yang terkait dengan transak-
si mata uang kripto. Beijing 
memperingatkan investor ter-
hadap perdagangan kripto spe-
kulatif. Itu adalah upaya terba-
ru Tiongkok untuk menekan 
pasar perdagangan digital yang 
sedang berkembang. 

“Di bawah larangan tersebut, 
lembaga semacam itu, ter-
masuk bank dan saluran pem-
bayaran daring, tidak boleh me-
nawarkan nasabah layanan apa 
pun yang melibatkan mata uang 
kripto, seperti pendaftaran, per-
dagangan, kliring, dan penye-
lesaian,” menurut pernyataan 
bersama dari Asosiasi Keuang-
an Internet Nasional Tiongkok, 
Asosiasi Perbankan Tiongkok, 
dan Asosiasi Pembayaran dan 
Kliring Tiongkok, Selasa (18/5).

Peminat Meningkat
Berbeda dengan AS dan 

Tiongkok, otoritas di Indonesia 
belum mengisyaratkan tindakan 
lebih luas lagi untuk membatasi 
ruang gerak aset kripto. Padahal, 
peminat mata uang kripto di In-
donesia meningkat signifikan. 

CEO Indodax Oscar Dar-
mawan, beberapa waktu lalu 
menyebutkan jumlah anggo-
ta Indonesia Bitcoin and cryp-
to exchanges saat ini mencapai 3 
juta anggota aktif. Menurutnya, 
peningkatan itu karena masya-
rakat sedang hype bitcoin dan 
kripto. 

Namun, di Indonesia, pelara-
ngan bitcoin hanya sebatas alat 
pembayaran. Sebelumnya, Gu-
bernur Bank Indonesia (BI), Per-
ry Warjiyo, menegaskan mata 
uang kripto, seperti bitcoin bu-
kan alat pembayaran yang sah 
di Indonesia karena tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Padahal, pakar ekonomi da-
ri NYU’s Stern School of Busi-
ness, Nouriel Roubini mem-
peringatkan bitcoin dan ma-
ta uang krypto lainnya saat ini 
berpotensi mengalami bubble 
yang sewaktu-waktu dapat me-
ledak. Menurutnya, peningkat-
an bitcoin saat ini tidak masuk 
akal. n mad/Ant/E-10
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