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JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI)
Perry Warjiyo mengatakan, tren pemulihan
ekonomi global turut menambah optimisme
bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi
domestik tahun ini yang diperkirakan
di kisaran 4,8% hingga 5,8%. Kendati
demikian, kecepatan pemulihan ekonomi
itu sangat bergantung pada implementasi
kebijakan dalam rangka penanggulangan
dampak pandemi Covid-19.
“Tentu saja, di mana letak
(kun ci)nya, bergantung pada
bagaimana kecepatan implementasi kebijakan-kebijakan.
Semakin efektif (kebijakan), pemulihan ekonomi akan semakin
lebih tinggi di atas 5% dan ada
beberapa risiko yang dihadapi,”
ujar Perr y dalam diskusi bertajuk “Membangun Optimisme
Pascapandemi Covid-19”, di
Jakarta, Jumat (22/1).
Ia menyebut, ada beberapa
faktor pendukung bagi pemulihan ekonomi nasional yakni pertama ekspor. Ini tercermin dari
kinerja ekspor Desember tahun
lalu yang mencapai US$ 16,54
miliar atau melonjak 14,63%
dibanding Desember 2020. Nilai
ekspor yang ter tinggi sejak
De sember 2013 itu terutama
ditopang oleh permintaan dari
Tiongkok, negara-negara Asean,
dan Amerika Serikat.
Kemudian, dukungan juga
akan datang dari implementasi
stimulus fiskal yang diberikan
pemerintah di antaranya melalui
belanja modal. “Untuk investasi juga akan meningkat karena
(implementasi) UU Cipta Kerja
dan sudah mulai banyak masuk
penanaman modal asing untuk
memanfaatkan UU Cipta Kerja,”
tutur dia.

Untuk konsumsi, menurut
Perry, mulai meningkat namun
tidak secepat perkiraan pemerintah, karena sangat bergantung pada bantuan sosial (bansos) dan mobilitas masyarakat.
“Kemarin menjelang akhir
tahun mobilitas naik, konsumsi
naik, sekarang ada PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) jadi agak menurun
sedikit. Hal ini terlihat dari
indikator mobilitas dan indeks
ekspektasi penjualan dan indeks
ekspektasi konsumen yang tetap
naik, meski tidak setajam yang
kita perkirakan,” tutur dia.
Selain itu, dukungan stabilitas
makro ekonomi dan stabilitas
sistem keuangan, dengan rincian
inflasi tahun ini diperkirakan
terkendali yaitu 3% plus minus
1%, serta perkiraan defisit transaksi berjalan (current account
deficit/CAD) minus 1-2% dari
PDB, dan pertumbuhan dana
pihak ketiga 7-9%.
“Kita bayangkan dulu di awalawal, pernah (r upiah) capai
Rp 16.700 bahkan ada rumor
tembus Rp 17.000, bahkan Rp
20.000. Kami terus grojoki dengan suplai valas. Itu komitmen
BI. Alhamdulilah terus menguat
dan sekarang, hari ini, kemarin
ditutup di bawah Rp 14.000,”

ant

tegas dia.
Bahkan, lanjut Perry, BI berpandangan bahwa nilai tukar rupiah masih berpotensi menguat
sebab secara fundamental masih
undervalued. Pandangan ini
didasarkan pada berbagai faktor
seperti inflasi yang rendah, juga
CAD rendah, imbal hasil SBN
yang tinggi, serta modal asing
yang tetap masuk ke Indonesia.

Capital Inflow
BI mencatat, dana-dana asing
kembali membanjiri pasar keuangan domestik selama sepekan
lalu. Berdasarkan data transaksi pada 18-21 Januari 2021,
dana asing nonresiden yang
masuk (capital inflow) di pasar
keuangan domestik secara neto
mencapai Rp 6,49 triliun. Nilai
tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 11-14 Januari 2021
yang hanya Rp 4,77 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan, aliran capital inflow
ke pasar keuangan domestik
tersebut ditopang oleh beli neto
di pasar SBN yang sebesar Rp
5,81 triliun serta beli neto di
pasar saham yang sebesar Rp
0,68 triliun.
"(Sementara) berdasarkan
data setelmen selama 2021 secara year to date (ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik membukukan net (capital)
inflow sebesar Rp 16 triliun," ujar
Er win dalam keterangan tertulisnya terkait perkembangan
indikator stabilitas nilai rupiah
pada Jumat (22/1).
Ia juga menyebutkan, premi
risiko atau credit default swap
(CDS) Indonesia lima tahun
turun di 71,33 bps per 21 Januari 2021 dari 73,14 bps per 15
Januari 2021. CDS merupakan
indikator untuk mengetahui
risiko berinvestasi di SBN. Jika
semakin besar skor CDS, risiko
berinvestasi di SBN semakin
tinggi. Sebaliknya, jika skor semakin kecil, risiko investasinya
juga semakin rendah.
Oleh sebab itu, Perr y pun

Wisata Edukasi
Minapadi
Pengunjung memberi
makan ikan di obyek wisata
minapadi Samberembe,
Candi Binangun, Pakem,
Sleman, DI Yogyakarta,
Minggu (24/1/2021).
Pengembangan area
pertanian sistem minapadi
dengan fasilitas gazebo
dan talud saluran irigasi
tersebut menjadi alternatif
wisata edukasi di
Kabupaten Sleman.

mengajak pemerintah, masyarakat, dan otoritas terkait
untuk membangun optimisme
guna mendorong pemulihan
ekonomi nasional tahun ini.
Terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi di Asean,
BI memperkirakan tumbuh
5-6% tahun ini. Pertumbuhan
ekonomi global tahun ini akan
meningkat seiring permintaan
barang-barang ekspor yang

mulai membaik pada akhir tahun
lalu. “Sebab, permintaan dan
volume perdagangan meningkat
tinggi. Harga komoditas pun
meningkat,” papar dia.
Selain itu, kata Perry, dukungan vaksinasi di berbagai negara juga akan meningkatkan
mobilitas masyarakat serta adanya ekspansi atau stimulus moneter dan fiskal yang dilakukan
banyak negara. “Bahkan kita

atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang segera beroperasi akan menjadi instrumen
pelengkap dalam memulihkan
ekonomi Indonesia dari dampak
pandemi Covid-19.
“Berbagai langkah optimistis
dan strategis pemerintah seperti
UU Cipta Kerja dan institusi
SWF akan menjadi instrumen
yang melengkapi bagi kita di
dalam memulihkan ekonomi,”
ujar direktur pelaksana Bank
Dunia tersebut.
Lebih lanjut ia mengatakan,
investasi menjadi salah satu pendukung kinerja ekonomi tahun
ini, selain konsumsi dan ekspor
yang telah mengalami tekanan
pada 2020. Agar pemulihan berlangsung cepat, ia menegaskan,
pemerintah akan menggunakan
instrumen-instrumen kebijakan
pendorong ekonomi secara
tepat waktu, fleksibel, adaptif,
transparan, dan akuntabel.

sedang menunggu tambahan
stimulus fiskal dilakukan Joe
Biden (presiden AS). Kami melihat akan ada tambahan stimulus
fiskal di AS dan ini juga sudah
besar,” pungkas dia.
Instrumen Pelengkap
Sementara itu, Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan,
Sovereign Wealth Fund (SWF)

PENGUMUMAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (”Rapat”) sebagai berikut:

Mata
Acara

Setuju

Tidak Setuju

Kedua

106.107.956.665
suara atau 99,944%
dari seluruh saham
dengan hak suara
yang sah yang hadir
dalam Rapat

1.081.500 suara atau
0,001% dari seluruh
saham dengan hak
suara yang sah yang
hadir dalam Rapat

58.101.415 suara atau
0,054% dari seluruh
saham dengan hak
suara yang sah yang (tidak ada)
hadir dalam Rapat

Ketiga

106.107.956.365 suara
atau 99,944% dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah
yang
hadir
dalam
Rapat

1.081.500 suara atau
0,001% dari seluruh
saham dengan hak
suara yang sah yang
hadir dalam Rapat

58.101.715 suara atau
0,054% dari seluruh
saham dengan hak
suara yang sah yang (tidak ada)
hadir dalam Rapat

81.403.454.567 suara
atau 76,674% dari
seluruh saham dengan
Keempat
hak suara yang sah
yang
hadir
dalam
Rapat

24.569.728.294 suara
atau 23,142% dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah
yang hadir dalam
Rapat

193.956.719
suara
atau
0,182%
dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah (tidak ada)
yang hadir dalam
Rapat

76.711.186.088 suara
atau 72,255% dari
seluruh saham dengan
Kelima
hak suara yang sah
yang
hadir
dalam
Rapat

28.753.137.745 suara
atau 27,082% dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah
yang hadir dalam
Rapat

702.815.747
suara
atau
0,661%
dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah (tidak ada)
yang hadir dalam
Rapat

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat:
Hari/Tanggal
Tempat

:
:

Waktu
Mata Acara

:
:

Kamis, 21 Januari 2021
Kantor Pusat BRI
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Pukul 14.20 WIB s.d 15.25 WIB
1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/
MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/
MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen
dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
4. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham
(Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock).
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat:
Anggota Dewan Komisaris*
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kartika Wirjoatmodjo
Ari Kuncoro
Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Hadiyanto
Rabin Indrajad Hattari
Rofikoh Rokhim
Hendrikus Ivo
Zulnahar Usman
Dwi Ria Latifa

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sunarso
Catur Budi Harto
Haru Koesmahargyo
Agus Noorsanto
Supari
Indra Utoyo
Priyastomo
Ahmad Solichin Lutfiyanto***
Agus Sudiarto
Handayani
Herdy Rosadi Harman

Anggota Direksi**
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
Direktur Bisnis Mikro
Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah
Direktur Jaringan dan Layanan
Direktur Manajemen Risiko
Direktur Konsumer
Direktur Human Capital

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
E. Pihak Independen Penghitung Suara:
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah
Helmi, SH., Notaris di Jakarta.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara
dalam Rapat:
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/
atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui
pemungutan suara sebagai berikut:

79.116.235.568 suara
atau 74,520% dari
seluruh saham dengan
Kesatu
hak suara yang sah
yang hadir dalam
Rapat

Tidak Setuju
26.509.221.793 suara
atau 24,969% dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah
yang hadir dalam
Rapat

Abstain

G. Hasil Keputusan Rapat:
MATA ACARA RAPAT KESATU
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian
dengan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali
seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

C. Kehadiran Pemegang Saham:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 106.167.139.580 saham yang setara
dengan 86,599% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan.

Setuju

Pertanyaan/
Pendapat

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas
yang perubahannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.

Keterangan:
*)
1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang Anggota Dewan Komisaris tidak hadir pada Rapat.
**) Seluruh Anggota Direksi yang berjumlah 11 (sebelas) orang hadir pada Rapat.
***) Direktur Pengganti Direktur Kepatuhan. Selama menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Pengganti
Direktur Kepatuhan senantiasa memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mata
Acara

Abstain

Pertanyaan/
Pendapat

541.682.219
suara
atau
0,510%
dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah (tidak ada)
yang hadir dalam
Rapat

MATA ACARA RAPAT KEDUA
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
(BUMN RI) Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
MATA ACARA RAPAT KETIGA
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal
12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan
Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (buyback) yang disimpan
sebagai saham treasuri (treasury stock) sebanyak-banyaknya 16.400.000 (enam belas juta
empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham
Pekerja.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan Program Kepemilikan Saham Pekerja tersebut.
MATA ACARA RAPAT KELIMA
1. Menguatkan pemberhentian dengan hormat Tuan R. Wisto Prihadi sebagai Direktur
Kepatuhan Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku
2019 tanggal 18-02-2020, terhitung sejak tanggal 11-11-2020, dengan ucapan terima kasih
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur
Kepatuhan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi
Perseroan:
a. Priyastomo
: sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
b. Herdy Rosadi Harman
: sebagai Direktur Human Capital;
c. Haru Koesmahargyo
: sebagai Direktur Keuangan.
Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2015, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku
2019. Pemberhentian Anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Anggota Direksi.

3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
No.

Semula

a.

Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah

Menjadi

b.

Direktur Digital, Teknologi Informasi dan
Operasi

Direktur Digital dan Teknologi
Informasi

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
No.

Nama

Semula

Menjadi

a.

Indra Utoyo

Direktur Digital, Teknologi
Informasi dan Operasi

Direktur Digital dan
Teknologi Informasi

b.

Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Jaringan dan
Layanan

Direktur Kepatuhan

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2016 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. Dengan demikian, masa jabatan Anggota
Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan
RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak
pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a. Amam Sukriyanto
: sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
b. Agus Winardono
: sebagai Direktur Human Capital;
c. Viviana Dyah Ayu Retno
: sebagai Direktur Keuangan;
d. Arga Mahanana Nugraha
: sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.
6. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu;
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur
jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Anggota Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
Direktur Bisnis Mikro
Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
Direktur Jaringan dan Layanan
Direktur Kepatuhan
Direktur Manajemen Risiko
Direktur Konsumer
Direktur Human Capital

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sunarso
Catur Budi Harto
Viviana Dyah Ayu Retno****
Agus Noorsanto
Supari
Indra Utoyo
Amam Sukriyanto****
Arga Mahanana Nugraha****
Ahmad Solichin Lutfiyanto****
Agus Sudiarto
Handayani
Agus Winardono****

Keterangan:
****) Anggota Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila
telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat
melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Direksi Perseroan
kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh OJK, maka Anggota Direksi Perseroan tersebut
diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) OJK dimaksud.
9. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat
pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap
dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk
pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas Anggota Direksi
yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
11. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan Rapat.
Jakarta, 25 Januari 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
DIREKSI

