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Jakarta, c  Februari 2017 

Kepada Yth. 

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I. 
PT, Bursa Efek Indonesia 
di 
Tempat 

Surat BEI No.S-00637/BEI.PP1/02-2017 tanqqal 02 Februari 2017 

Sehubungan dengan surat Bursa Efek Indonesia (BE!) perihal permintaan Penjelasan 
atas Pemberitaan di Media Massa sebagaimana tersebut diatas, dengan mi kami sampaikan 
bahwa pengembangan bisnis selain melalui strategi pertumbuhan organik juga dapat melalui 
pertumbuhan secara non organik. Perseroan sebagai perusahaan publik yang tunduk pada 
peraturan pasar modal, akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku apabila akan melakukan corporate action,. 

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih 

/ 
PT BANK RAKYAT INDONESIA (P,ESERO) Tbk. - 

/ 
DIVISI SEKRTARIAT PERU SfHAAN 

Kepala Divisi 

Tindasan 
Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan. 
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Perihal 	 Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa 

Kepada Yth. 

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 

Media Massa 

Berdasarkan pemantauan kami, terdapat pemberitaan menyangkut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada: 

Nama Media Judul Berita Tanggal 

Bisnis Indonesia Incar perusahaan sekuritas BRI siapkan Rp 1 T 02 Feb 2017 

Merujuk pada isi pemberitaan tersebut serta mengingat isi pemberitaan tersebut belum disampaikan kepada Bursa untuk 
diumumkan di Bursa, maka Bursa menghimbau agar Perseroan memperhatikan ketentuan IV.3 Peraturan Nomor l-E tentang 
Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu sesegera mungkin menyampaikan penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran 
sebagian atau seluruh berita dimaksud, agar Publik yang berkepentingan terhadap saham Perseroan dapat memperoleh informasi 

yang akurat yang bersumber langsung dari Perseroan. 

Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah: 

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut. 

2. lnformasi/ kejadian penting lainnya yang material clan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat 
mernpengaruhi harga saham perusahaan. 

Mohon tanggapan Perseroan agar disampaikan sesegera mungkin melalui sistem pelaporan elektronik (e-Reporting). 

Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau rnasih merupakan rahasia atau memang 
belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan keterangan atau 
pernyataan bahwa Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya. 

Atas perhatian Perseroan, kami ucapkan terima kasih. 

Hormat Kami, 

I Gede Nyornan Yetna 

Jabatan: Kepala Divisi 

Nama Adi Pratomo Aryanto 
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Larnpiran BRI - Incar perusahaan sekuritas BRI siapkan Rp 1 T.pdf 

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara 
eiektronik o!eh sistem pelaporan secaa e!ektrcnik. PT Bursa Efek Indonesia bertangqung jawab penuh atas informasi yang tertera 

dida lam dokumen ini. 



DAKSIKORPORASI 

Incar Perusahaan Sekuritas, 
BRI Siapkan' Rpl Triflun 

JAKARTA - PT Bank Rakyat 
Indonesia Thk. (13R1) bcrencana 
mcngakuisisi perusahaan sekuri-
tas untuk inenarnbah portoiolio 
anakperusahaan W lruIustri finan-
siaL Guna mereaIisasilan rencana 
ijil, manajernen mengauggarkan 
dana Rl Liliun. 

Direktur Keuangan BRI Hant 
Koesmahargyo mengatakan; p1- 
haknya tengah mencari perusa-
haan sekiiritas yang memiliki 
kemampuan unttk mendukung 
bisnis bank, baik brupa dukung-
an secara korporasi. maupun du-
kungan untuk menyediakan pro-
duk investasi bag! nasabah BRI 

Selain rericana akuisisi, per-
usahaan pelat merah itu juga 
membuka kemurigkinan unLuk 
mendinkan penisahaan sekuiitas. 
"?vlana yang lebth mudah saja. 
Bisa bikiri sendu-i, bisa juga bell. 
Iäpi akuisisi lebih mungkin ka-
rena kalau bikin akan jaub leblh  

panjang pmsesnya," ujarnya ke-
pada &snis, Rabu (1/2) 

Haru menghaiapkan, perusaha-
an sekurttas itu akan menangani 
pemhukaan rekening dana in-
vestasi dart para nasabah BRI 
yang ingin menempatkan dana-
nya di pasar modal. Perusahaan 
sekuritas itu juga diproyeksikan 
menciptakan produk investasi 
seperti reksa dana yang cocok 
dengan portofolio nasabah. 

Perusahaan sekuritas yang akan 
diakuisisi. juga akan mengambU 
peran dalam mncana bisnis bank 
terkait penerbitan sural utang. 
intinya adalah untuk mendukung 
bisnis BRI,* 

Di luar dana Rpl triliun untuk 
mengakuisisi perusabaan sekuri-
tas, BRI juga telah menyiapkan 
anggaran senflai Rp2 triliun-Rp3 
triiiun untuk meriambah modal 
anak-anak peivahaan path Lahun 
ml. BesaLranalokasi penambahan  

modal akan disesuaikan dengan 
perLumbuhan anak-anak usaha. 

Salah satu alokasi auggaran 
terbesar akan digunakan untuk 
rnenyuntik modal V Bank Ràkyat 
Indonesia Agroniaga Tbk (BR! 
Agro), yang ditargetkan akan 
rnasuk dalarn katcgon bank BUKU 
II! pada 2018. 

Sejauh in!, emiten berkode 
saharn BBRI itu telah memiliki 
lima anak perusahaan yangberge-
rak di sektor perbankan syariah, 
remittance, asurarisi jiwa, dan 
miltilinance. Sepanjang 2016. 
kontribusi Jaba dan anak-anak 
penisabaan telah rnencapaiRp400 
infliai 

Selain dipmyeksikan untuk me-
narnbah kontribusl laba, pendi-
nan anak-anak usaba barn juga 
dilakukan untuk memperkuat 
sineri bisnis melalul ar'ss sellin,g 
nasabah dalam channel distribi4 
(1Wh Mqoddim) 	 1/ 


