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BURSA & FINANSIAL

n NERACA

Menurutnya, instru-
men internasional itu men-
jadi penting untuk meleng-
kapi peraturan kesehatan
internasional yang men-
gatur respons global ter-
hadap keadaan darurat ke-
sehatan. Oleh karena itu, ia
meminta kepresidenan G20
Indonesia untuk memben-
tuk mekanisme permanen
yang efektif dan adil. 

"Kami juga mengusul-

kan perluasan badan dana
untuk keadaan darurat gu-
na memastikan pembiaya-
an yang dapat diskalakan
dengan cepat untuk tanggap
bencana," tuturnya.

Ia menekankan, dunia
harus mengambil pelajaran
dari pandemi COVID-19 ini.
Pandemi COVID-19 adalah
krisis global yang belum
pernah terjadi sebelumnya.
"Ini mengajari kita, karena
sejarah memberi tahu bah-
wa pandemi ini tidak akan

menjadi yang terakhir," tu-
turnya. Oleh karena itu, ujar
dia, setiap negara harus me-
nerapkan langkah-langkah
untuk mencegah dan mem-
persiapkan pandemi di ma-
sa depan dan dampaknya.

Dalam kesempatan
yang sama, Menteri Keseha-
tan Budi Gunadi Sadikin
menyampaikan bahwa In-
donesia memberikan pen-
danaan ke dana perantara
keuangan  atau "financial in-
termediary fund/FIF)" se-
besar 50 juta dolar AS (setara
Rp725 miliar, kurs Rp14.500)
dalam rangka memperkuat
sistem kesehatan global.
"Bersama-sama kami telah
sepakat untuk membentuk
FIF dengan negara-negara
G20, saya sudah komitmen
kasih 50 juta dolar AS," ujar
Menkes.

Ia mengharapkan ba-
nyak negara berkomitmen
untuk memberikan dana-
nya ke FIF sebagai bagian
dari upaya dunia untuk me-
mperkuat sistem kesehatan
global. "Jika negara Anda
belum melakukannya, saya

ingin mengundang Anda
semua untuk menjadi ba-
gian dari tujuan penting ini,"
tuturnya.

Nantinya, lanjut dia, ne-
gara-negara yang berkon-
tribusi dalam FIF itu dapat
menerima manfaat lang-
sung untuk mendukung
transformasi sektor kese-
hatan dalam negerinya. Ia
menambahkan dengan
pendanaan yang memadai,
langkah penting berikutnya
adalah memfokuskan peng-
gunaan dana ini dengan be-
nar untuk meningkatkan
pencegahan, kesiapsiaga-
an, dan respons pandemi.

Selama pandemi CO-
VID-19, lanjut dia, Indone-
sia telah dapat memobilisasi
vaksin, terapeutik dan diag-
nostik melalui COVAX dan
program akselerator akses
peralatan COVID-19 (ACT-
Accelerator). 

"Namun, platform koor-
dinasi yang lebih permanen
diperlukan untuk ancaman
kesehatan di masa depan,"
katanya. nbari

Jakarta – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
bekerja sama dengan Bank Dunia merancang
modal dana perantara keuangan (financial
intermediary fund/FIF) dalam rangka mem-
bangun arsitektur kesehatan global. "Seperti
yang telah diusulkan oleh para pemimpin
G20, bahwa WHO harus memainkan peran
utama dengan memimpin pekerjaan teknis-
nya," Direktur Jenderal WHO, Tedros
Adhanom Ghebreyesus dalam sambutan
"2nd Health Working Group & Side Event One
Health" di Lombok, NTB, seperti dikutip
Antara, kemarin.

BNI DORONG KINERJA UMKM GLOBAL : Penduduk Turki mengunjungi Booth Mitra Binaan BNI di acara Festival Pasar Senggol
Turki, Minggu (5/6/2022). BNI berupaya untuk mendorong kinerja UMKM Global dalam menjawab potensi pasar Indonesia-Turki
yang nilai perdagangannya mencapai US$2,01 miliar. 
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WHO dan Bank Dunia Kerjasama 
Rancang Modal Dana Perantara Keuangan

65,6% Kredit BRI
Implementasikan Prinsip ESG

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(BBRI) mencatat kurang lebih 65,6% atau sekitar Rp
639,9 triliun dari total portofolio penyaluran kredit BRI
mengacu pada penerapan prinsip ESG di kuartal I-2022.
Jumlah ini meningkat 13,4% dibandingkan dengan pe-
riode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar 62,9% dari to-
tal penyaluran kredit atau senilai Rp 564 triliun.

Dari total penyaluran kredit BRI yang mengacu pa-
da penerapan prinsip ESG tersebut, porsi terbesar dis-
erap oleh sektor UMKM mencapai Rp 568,4 triliun.
Kemudian disusul oleh sektor pengelolaan lingkungan
berkelanjutan terkait sumber daya alam hayati dan tata
guna lahan sebesar Rp 45,2 triliun, serta transportasi
rendah emisi Rp 14,6 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, penera-
pan ESG yang konsisten dan berkala harus dimulai dari
concern utama, yaitu aspek governance. Di samping itu,
prinsip ESG harus dikerjakan secara simultan.

Dengan governance yang baik, dia meyakini pen-
erapan ESG dapat lebih terarah dan terukur sehingga
mendorong keberlangsungan usaha yang dijalankan.

"Sampai dengan detail yang kecil-kecil, aktivitas BRI
di kantor itu kami ukur emisi karbonnya berapa, dan
kita komitmen untuk secara gradual menuju zero emisi
karbon. Itu yang saya katakan green operation. Jadi,
mencakup green asset, green liability dan green opera-
tion," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (6/6).

Sunarso memaparkan, BRI telah menerapkan prin-
sip-prinsip ESG sejak 2013. Pada saat itu perseroan men-
jadi perusahaan pertama di Indonesia yang mempub-
likasikan sustainability report. Adapun pada 2017, BRI
menjadi First Mover on Sustainable Banking karena ESG
merupakan isu yang dimanifestasikan dalam kebijakan
di tataran internal melalui General Sustainable Finance
dan CPO Policy. Setahun berikutnya, BRI diangkat se-
bagai ketua Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia
(IKBI).

Berlanjut pada 2019, BRI menerbitkan sustainabil-
ity bond senilai US$ 500 juta dan membuat rencana ak-
si keuangan berkelanjutan untuk periode tahun 2019-
2024. Kemudian pada 2020 hingga 2021, BRI melakukan
kalkulasi emisi dari gas rumah kaca yang melalui be-
berapa strategi, seperti mendirikan ekosistem ultra
mikro (UMi) dan membentuk secara khusus ESG Desk
dan ESG Committee.

Selain itu, BRI juga menerapkan kebijakan pembi-
ayaan sektoral yang mengacu pada mitigasi risiko ber-
dasarkan prinsip ESG. Hal ini akan terus ditingkatkan
terutama dalam pemberdayaan segmen UMKM seba-
gai inti bisnis BRI.

"Tak hanya itu, BRI juga menetapkan kebijakan ke-
tat berupa larangan pengucuran dana pembiayaan ke-
pada sektor-sektor yang tidak menerapkan prinsip ESG,
seperti sektor usaha yang terkait penebangan liar, pro-
duksi dan perdagangan narkotika, kerja paksa atau ek-
sploitasi anak dan pencucian uang," lanjut Sunarso.

Sementara untuk sektor komoditas crude palm oil
(CPO), kata dia, BRI telah menerapkan aturan mewa-
jibkan nasabah memiliki atau dalam proses sertifikat
ISPO atau RSPO, serta tidak ada nasabah dengan per-
ingkat PROPER Hitam (peringkat paling bawah dalam
mengelola lingkungan) dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. nbari

Islamic Development Bank
Kasih Pembiayaan US$150
Juta untuk Infrastruktur
NERACA

Jakarta – Islamic Development Bank (IsDB) menja-
lin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal
ini Kementerian Keuangan untuk pembiayaan pem-
bangunan infrastruktur jalan Trans South-South Tahap
2 (TRSS-2). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang
menandatangani perjanjian kerja sama tersebut men-
gatakan IsDB akan memberi pembiayaan sebesar 150
juta dolar AS dari total biaya pembangunan TRSS-2
sebesar 450 juta dolar AS melalui perjanjian ini disesuai-
kan dengan prinsip syariah islam.

"Tujuan dari pembangunan infrastruktur jalan TR-
SS-2 tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiski-
nan di seluruh Jawa bagian selatan," kata Luky sebagai-
mana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di
Jakarta, Senin (6/6). Melalui pengembangan/pemban-
gunan ruas jalan baru sepanjang pantai selatan Pulau
Jawa, jalan TRSS-2 dapat meningkatkan efisiensi dan
keselamatan pengguna jalan.

Ruas jalan tol yang akan dibangun berlokasi di Jawa
Timur dan DI Yogyakarta dengan estimasi panjang sekitar
67,78 km yang meliputi jembatan sepanjang 443,1 m dan
akan melewati wilayah Kabupaten Tulungagung, Blitar,
Malang, dan Bantul. Selain dengan IsDB, pembiayaan juga
dikerjasamakan dengan Bank Pembangunan Asia. nbari

BNI Bawa Mitra Binaan
Jajaki Pasar Turki
NERACA

Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
atau BNI berupaya untuk terus mendorong produk U-
MKM agar mampu menembus pasar global, dengan
memboyong 50 mitra binaan untuk mengikuti Festival
Pasar Senggol di Turki.

Pasar Senggol merupakan sebuah festival ekonomi
dan budaya Indonesia di Turki yang diselenggarakan
sebagai bukti nyata diaspora Indonesia bisa memiliki
usaha dan dapat bertahan di masa pandemi. Corporate
Secretary BNI Mucharom dalam pernyataan di Jakarta,
Senin (6/6), menyampaikan Turki adalah negara mitra
dagang Indonesia dengan nilai perdagangan yang me-
ningkat secara linear setiap tahun.

Total perdagangan Indonesia-Turki pada 2021 ter-
catat mencapai 2,01 miliar dolar AS dengan Indonesia
sebagai net eksportir surplus 1,2 miliar dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi Turki pada 2021 juga masih be-
rada pada kisaran 11 persen.

"Kami pun menyambut baik gelaran festival yang
diinisiasi oleh kelompok mahasiswa dan diaspora
Indonesia di Turki ini. Kementerian BUMN bersama B-
NI berharap tak sekadar mengoptimalkan potensi pasar
tetapi ikut berkontribusi meningkatkan kerja sama
ekonomi yang telah terjalin sangat baik sejauh ini,"
katanya.

Mucharom menyampaikan produk mitra binaan
BNI tersebut dapat menarik perhatian pelaku bisnis se-
kaligus konsumen Indonesia dan Turki agar tercipta
potensi kerja sama perdagangan lebih lanjut. "Dengan
bantuan dari KJRI, kami juga mendapat program link
and match sehingga dapat lebih fokus dalam memper-
siapkan barang-barang yang masuk ke pasar Turki,"
katanya.

Beberapa UMKM binaan berkategori UMKM XPora
yang hadir dalam festival ini yaitu Bali Wirama dengan
produk Home and Garden Decor yang produknya telah
100 persen diekspor ke Eropa. Kemudian, Faber Ins-
trumen Indonesia yang merupakan usaha Instrumen
Musik dan Home Decor dari kayu, seperti Radio Kayu,
Shoehorn, Jam Dinding, yang mulai dilirik oleh kon-
sumen luar negeri karena mempunyai keunikan ciri
khas kayu Indonesia.

Selain itu, Rumah BUMN BNI turut berpartisipasi
membawa produk kuliner dari Rumah BUMN Sleman
yaitu Telaga Rasa yang merupakan UMKM produksi
minuman herbal Indonesia dalam bentuk instan, yang
berhasil menembus gerai ritel di Indonesia dan mem-
punyai BPOM. Rumah BUMN BNI juga membawa pro-
duk olahan snack dari Rumah BUMN Tegal yaitu NM
Food, yang merupakan produk cemilan unggulan
Rumah BUMN BNI. nbari

LPS Catat Simpanan Diatas
Rp5 Miliar Menurun

NERACA

Jakarta – Berdasarkan catatan dari Lembaga Penja-
min Simpanan (LPS), simpanan nasabah dengan tier-
ing simpanan di atas Rp 5 miliar sebesar Rp 3.839 trili-
un pada April 2022. Adapun realisasi ini menurun tu-
juh persen secara bulanan (mom) dari Maret 2022 sebe-
sar Rp 3.905 triliun.

Berdasarkan data LPS dalam laporan Data Dis-
tribusi Simpanan Bank Umum edisi April 2022, simpa-
nan nasabah dengan tiering simpanan di atas Rp 5 mil-
iar masih tumbuh 13,5 persen secara tahunan (year-on-
year/yoy). Simpanan nasabah kaya juga menjadi kon-
tributor tertinggi yang mencakup 50,7 persen dari total
simpanan bank pada April 2022.

"Berdasarkan tiering simpanan, nominal simpanan
terbesar terdapat pada tiering simpanan di atas Rp5 mil-
iar yang mencakup 50,7 persen total simpanan," kata
LPS, Senin (6/6). Selain simpanan nasabah dengan tier-
ing simpanan di atas Rp 5 miliar, penurunan juga ter-
jadi pada simpanan bernilai Rp 2 miliar - Rp 5 miliar.
Adapun simpanan ini turun 1,6 persen secara bulanan
menjadi Rp 614 triliun dan mencakup 8,1 persen dari
total simpanan bank.

Sementara itu, kenaikan nominal simpanan terbe-
sar terdapat pada tiering simpanan di bawah Rp 100 ju-
ta. Simpanan ini naik tujuh persen secara bulanan dan
menjadi penyumbang terbesar kedua dari total sim-
panan di bank sebesar 13,5 persen. LPS menyampaikan
tiering simpanan di bawah Rp 100 juta menjadi Rp 1.021
triliun pada April 2022.

Dari sisi lain, simpanan bernilai Rp 100 juta sampai
Rp 200 juta tumbuh tiga persen secara bulanan dengan
menyumbang 5,5 persen dari total simpanan di bank.
Simpanan ini menjadi Rp 413 triliun pada April 2022.

Kemudian, tiering simpanan dengan nilai Rp 200
juta sampai Rp 500 juta juga naik 2,3 persen secara bu-
lanan dengan porsi 8,5 persen dari total simpanan bank.
Adapun simpanan ini sebesar Rp 647 triliun. nbari

NERACA

Jakarta - Google mem-
berikan bantuan pinjaman
senilai 2 juta dolar AS untuk
pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) di
Indonesia melalui mitra
keuangan mikro Nusa U-
mmat Sejahtera (NUS).
Head of Brand and Repu-
tation Marketing Google
Indonesia Muriel Makarim
menjelaskan program terse-
but baru saja digulirkan rak-
sasa mesin pencari itu dan
mendorong pelaku usaha
untuk bisa ikut mendaftar.

"Memang harus mele-
wati prosedur di NUS, ada
rincian jangka waktu pinja-
mannya. Misalnya, pertama

pemohon harus daftar jadi
anggota NUS duli, harus
punya usaha dan fixed in-
come (pendapatan tetap),"
katanya, seperti dikutip An-
tara, kemarin.

Dilansir dari laman blog
Google Indonesia, dijelas-
kan ada sejumlah hal yang
harus diperhatikan bagi pe-
laku usaha yang tertarik un-
tuk mengajukan aplikasi pe-
mbiayaan kepada Koperasi
Simpan Pinjam dan Pem-
biayaan Syariah (KSPPS)
NUS, yaitu:

Penerima pembiayaan
sudah menjadi anggota
KSPPS NUS dengan mem-
bayar simpanan pokok dan
wajib sebesar Rp35.000. Me-
miliki usaha atau fixed in-
come. Memiliki jaminan
agunan pembiayaan. Jangka

waktu pembiayaan 36 bu-
lan. Margin pembiayaan se-
tara 1,4 persen per bulan.
Plafon maksimal pembi-
ayaan sebesar Rp200.000-
.000. Biaya administrasi
akad dan pencairan pembi-
ayaan 1-2 persen (sesuai bi-
aya pengikatan notaris).

Setelah melengkapi per-
syaratan tersebut, anggota
harus melalui beberapa
tahapan, yakni: Anggota da-
pat datang langsung ke kan-
tor cabang terdekat NUS un-
tuk kemudian mendapat-
kan bantuan proses penga-
juan dan analisa kelayakan
anggota oleh Account Offi-
cer dan Branch Manager.
Setelah dokumen adminis-
trasi dilengkapi, Komite
Pembiayaan akan memu-
tuskan status pengajuan

anggota maksimal tujuan
hari kerja. Kantor cabang
akan menerima Surat Kepu-
tusan Komite Pembiayaan
yang telah disetujui oleh
Komite Pembiayaan untuk
selanjutnya dapat dilakukan
akad terlebih dahulu den-
gan anggota. Dana dapat di-
cairkan ke rekening anggota
setelah Memo Pencairan
Pembiayaan disetujui.

"Pemohon juga bisa ke
kantor cabang NUS atau men-
cari informasi lebih lanjut di
laman Google Blog Indonesia,
atau ke Youtube Google
Indonesia," tutur Muriel. Mu-
riel menambahkan, ke depan
Google membidik lebih ba-
nyak pelaku UMKM di seluruh
Indo-nesia untuk bisa menda-
patkan bantuan pinjaman
tersebut.”ujarnya nbari

Google Salurkan Pinjaman 
US$2 Juta untuk Pelaku UMKM

PERBANKAN

Ukuran : 3 kolom x 80 mmk
Media  : Neraca
Terbit  : 7 Juni 2022
File  : D15

PENGUMUMAN
PT JOKO TOLE MARITIM

ANNOUNCEMENT
PT JOKO TOLE MARITIM 

Direksi PT Joko Tole Maritim, sebelumnya diketahui 
sebagai , suatu perseroan 
terbatas, yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum 
Negara Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di 
Gedung Permata Kuningan Lantai 6, Jalan Kuningan 
Mulia Kav. 9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, 
Jakarta Selatan 12980 (“ ”), dengan ini 
mengumumkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2022,  

 dan , 
masing-masing perusahaan yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia, telah bersama-
sama mengambil alih seluruh saham yang diterbitkan 
Perseroan yang telah mengakibatkan perubahan 
pengendalian dalam Perseroan (“ ”).

The Board of Directors of PT Joko Tole Maritim, 
formerly known as , 
a limited liability company, established and existing 
under the laws of the Republic of Indonesia, with its 

6, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Kelurahan Guntur, 
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, (the 
“ ”), hereby announces that on June 2, 2022, 

 and , 
both companies duly established under the laws of the 
Republic of Indonesia, have together acquired the total 
issued shares in the Company, which has resulted in a 
change of control over the Company (the “ ”). 

Pengambilalihan tersebut di atas telah disetujui oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 

The above Acquisition was approved by the General 
Meeting of the Shareholders of the Company. 

Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka 
memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 133 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

This announcement was made and published in 
compliance with Article 133 of Law No. 40 of 2007 
regarding Limited Liability Company as amended by Law 
No. 11 of 2020 regarding Job Creation.
 

Jakarta, 7 Juni 2022
Directors

PT JOKO TOLE MARITIM
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PT LAUTAN LUAS Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat

(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN 
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM 

TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI TAHUN BUKU 2021
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tertanggal 3 Juni 2022, Perseroan memutuskan untuk membagikan Dividen 
Final Tunai sebesar Rp.50,- per lembar saham Perseroan untuk tahun buku 2021.
A.  Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Final Tunai sebagai berikut :

Cum Dividen (Pasar Regular & Negosiasi) 13 Juni 2022
Ex Dividen ( Pasar Regular & Negosiasi) 14 Juni 2022
Cum Dividen (Pasar Tunai) 15 Juni 2022
Recording Date 15 Juni 2022
Ex Dividen (Pasar Tunai) 16 Juni 2022
Pembayaran dividen 20 Juni 2022

B.   Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 

Perseroan (”DPS”) atau recording date tanggal 15 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening 
efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 15 Juni 2022.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia 
("KSEI") akan memperoleh dividen tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana 
pemegang saham membuka rekening.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif pembayaran dividen tersebut dapat 
diambil di Kantor Perseroan, Graha Indramas Lantai 9, Jalan AIP II KS Tubun Raya Nomor 77 Jakarta 11410, pada 
bagian kasir selama hari kerja Senin – Jumat dengan membuat janji terlebih dahulu  pada jam 09.00 – 16.00, dengan 
membawa asli bukti kepemilikan saham dan identitas diri asli yang masih berlaku.

4. Atas pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum 

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi 
Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 15 Juni 
2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP dapat memberikan e-KTP dari pimpinan badan ,dan Dividen 
Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh sebesar 30%

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan 
tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dan/
atau peraturan perundangan lainnya, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang 
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom 
("BAE") dengan Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp: 021 – 3508077 (Hunting), Fax : 021 - 3508078 paling 
lambat tanggal 15 Juni 2022, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada sesuai, tanpa 
adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 7 Juni 2022
PT LAUTAN LUAS Tbk

Direksi

PENGUMUMAN
Bahwa PT WESTRONG INVESTMENT INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, 
Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut PERSEROAN), suatu perseroan yang didirikan 
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:

PT WESTRONG INVESTMENT INDONESIA tersebut telah melakukan perubahan nama 
menjadi PT MALUKU UTARA MINERAL INDUSTRY sebagaimana termuat dalam akta 
Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum 
Pemegang Saham Nomor 6 tertanggal 31 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Mina Ng, SH., 
M.Kn. Notaris di Jakarta,  dan telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0036883.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 02 
Juni 2022.

Jakarta Selatan, 07 Juni 2022
Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  PT ANTARA 
DUSUN AZIMUTH (dalam likuidasi) berkedudukan di Kabupaten 
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (“Perseroan”) No. 03  tanggal 6 
Juni 2022, Perseroan telah dinyatakan bubar terhitung mulai tanggal 
6 Juni 2022, serta menunjuk Direksi Perseroan sebagai Likuidator.
Kepada para pihak yang mempunyai kepentingan, tagihan dan/
atau piutang kepada perseroan tersebut harap menghubungi 
Likuidator selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak 
tanggal pengumuman ini, disertai dokumen asli dan lengkap ke 
alamat perseroan di Dusun Gili Trawangan, Kelurahan Gili Indah, 
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara 
Barat.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan 
Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.

Lombok Utara, 6 Juni 2022
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