
Sri Mulyani: Pemakzulan
Proses Dinamika Politik
NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati mengatakan bahwa Indonesia harus mewas-
padai adanya pemakzulan terhadap Presiden AS
Donald Trump oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
AS yang berpotensi memiliki dampak bagi perekono-
mian tanah air. “Itu menimbulkan confidence melemah
dari pelaku ekonomi sehingga mempengaruhi kese-
hatan perekonomian AS. Kita perlu mewaspadai di-
namika ini,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan,
Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani menuturkan pemakzulan itu meru-
pakan sebuah dinamika politik yang akan berpengaruh
terhadap sektor perekonomiannya sehingga juga me-
miliki efek untuk negara-negara lain termasuk In-
donesia. “Sebagai negara ekonomi terbesar di dunia
tentu ini memberikan pengaruh dari sisi confidence
ekonomi AS ke depan apakah situasi ini masih akan
berlanjut hingga pemilihan 2020,” katanya.

Di sisi lain, Menkeu menegaskan Indonesia harus
tetap menghargai terkait keputusan pemakzulan ter-
hadap Trump sebab hal itu merupakan sebuah dinami-
ka dan proses politik dari sebuah negara. “Bagi kita itu
kalau dari sisi politik adalah dinamika dan proses dari
negara sehingga kita hormati saja. Tapi kita tetap
mewaspadai pengaruhnya yang akan merembes ke
ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Donald Trump menjadi presiden ketiga AS yang di-
makzulkan oleh DPR AS setelah lembaga itu sepakat
bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya
untuk menekan Pemerintah Ukraina serta menghalan-
gi upaya penyelidikan Kongres. Keputusan tersebut di-
capai sebagai hasil sidang pemungutan suara di DPR
AS dengan perolehan suara 230 berbanding 197.
Selanjutnya pada sesi pemungutan suara kedua se-
banyak 229 anggota DPR AS sepakat Trump telah meng-
halangi upaya Kongres dan 198 lainnya memilih "tidak
sepakat".

Partai Demokrat yang mendominasi parlemen
berhasil mengumpulkan suara untuk memakzulkan
Trump atas dua artikel pelanggaran yaitu penyalahgu-
naan kuasa dan upaya menghalangi Kongres. Hasil
keputusan tersebut akan menjadi dasar sidang pe-
makzulan Trump di Senat yang didominasi oleh Partai
Republik, sedangkan sidang Senat AS pada bulan be-
rikutnya akan memberi keputusan akhir soal pemakzu-
lan Trump. bari

SEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU
PPK Kemayoran Segera
Resmikan Utan Kemayoran

NERACA

Jakarta – Ditengah pesatnya pembangunan kota Ja-
karta dan keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) pub-
lik, PPK Kemayoran menyuguhkan solusi tata hijau per-
kotaan melalui revitalisasi Utan Kemayoran. Program
revitalisasi tahap I Utan Kemayoran seluas 22,3 ha terse-
but telah rampung pada bulan November 2019.
Pembangunan yang dimulai sejak pertengahan tahun
2019 ini akan siap dikunjungi oleh masyarakat yang in-
gin menikmati ruang terbuka hijau di kota Jakarta.

Memenuhi kebutuhan masyarakat urban akan area
terbuka hijau untuk publik di kota Jakarta, PPK
Kemayoran akan segera melakukan launching Utan
Kemayoran pada hari Sabtu, 21 Desember 2019 men-
datang dengan konsep “Three Wonderful Journeys”,
yaitu forest trail, mangrove expedition, dan water play-
ground yang mewakili 3 karakter utama Utan Ke-
mayoran sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan konser-
vasi. 

Kegiatan launching Utan Kemayoran meliputi acara
peresmian, pelepasan burung, penanaman pohon, tur
keliling Utan Kemayoran, dan acara hiburan sekaligus
peluncuran logo dan nama resmi “Utan Kemayoran”
sebagai wajah hutan Kemayoran yang baru.

PPK Kemayoran berupaya merevitalisasi hutan ko-
ta pasif menjadi hutan kota aktif yang dimulai dari per-
baikan fisik hutan kota, meliputi pembangunan am-
phiteater dan floating stage yang dapat digunakan un-
tuk kegiatan seperti konser musik dan pentas lainnya.
Selain itu, pengunjung juga dapat melihat pemandan-
gan di sekeliling kawasan Kemayoran melalui viewing
tower.  bari
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BURSA & FINANSIALMAKRO

NERACA

Menkeu mengatakan
defisit tersebut lebih tinggi
daripada bulan sebelumnya
yaitu Rp289,1 triliun atau 1,8
persen terhadap PDB dan
meningkat 31,9 persen (yoy)
dari periode sama tahun lalu
Rp279,7 triliun atau 1,89
persen terhadap PDB. De-
fisit dalam pagu APBN un-
tuk tahun ini memiliki target
sebesar Rp296 triliun atau
1,84 persen terhadap PDB

sehingga defisit pada No-
vember tersebut telah me-
lebihi ketentuan.

Di sisi lain, Sri Mulyani
menuturkan total defisit itu
pada akhir tahun berpoten-
si mengalami penurunan
sebab hingga pertengahan
Desember 2019 sudah lebih
rendah dari 2,29 persen yai-
tu 2,21 persen. “Per 13
Desember 2019 defisit AP-
BN turun menjadi 2,21 per-
sen karena adanya kenai-
kkan pertumbuhan peneri-

maan pendapatan dan opti-
malisasi belanja,” ujarnya.

Sementara itu, total
penerimaan negara hingga
November 2019 sebesar Rp-
1.677,1 triliun atau 77,5
persen dari target APBN
yakni Rp2.165,1 triliun.
Penerimaan tersebut lebih
tinggi dibandingkan bulan
sebelumnya yang sebesar
Rp1.508,9 triliun dan sekali-
gus meningkat 0,9 persen
(yoy) daripada periode sa-
ma 2018 yaitu Rp1.662,9 tril-
iun.

Sri Mulyani merinci pe-
nerimaan itu berasal dari
pendapatan dalam negeri
mencapai Rp1.675,2 triliun
yang terdiri dari peneri-
maan perpajakan Rp1.312,4
triliun dan penerimaan ne-
gara bukan pajak Rp362,8
triliun. “Penerimaan negara
itu juga berasal dari hibah
yaitu Rp1,9 triliun,” ujarnya.
Sedangkan belanja negara
hingga November 2019

mencapai Rp2.046 triliun
atau 83,1 persen terhadap
target APBN yaitu Rp2.461,1
triliun. Angka tersebut me-
ningkat 5,3 persen (yoy) di-
bandingkan periode sama
tahun lalu yaitu Rp1.942,6
triliun.

Sebelumnya, Ekonom
Indef, Bhima Yudhistira,
mengingatkan pemerintah
agar melakukan evaluasi to-
tal pengelolaan anggaran.
Jangan jor-joran belanja pa-
jak dengan memberikan in-
sentif fiskal, karena tidak se-
mua insentif pajak efektif
mendorong sektor manu-
faktur maupun investasi.
“Total belanja pajak menca-
pai 221 triliun rupiah atau
1,49 persen dari PDB. Itu
bisa jadi mubazir, dan me-
nggerus penerimaan pajak,”
papar Bhima.

Kkarena itu, pemerin-
tah semestinya mengkaji
lebih mendalam lagi efektiv-
itas berbagai pos.  bari

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati menyebutkan defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dari Januari hingga November 2019
telah mencapai Rp368,9 triliun atau 2,29
persen terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB). “Sampai akhir November defisit kita
2,29 persen atau Rp368,9 triliun,” katanya di
Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,
Kemarin.

PAPARAN KINERJA APBN : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berbincang dengan Wakil Menteri Suahasil Nazara
(kiri) dan jajaran usai memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019
per akhir November di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (19/12). Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN hing-
ga November 2019 mencapai Rp 368,9 triliun atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

NERACA/Antarafoto/Indrianto Eko Suwarso/pras

Defisit APBN Telah
Mencapai Rp368,9 Triliun

Aplikasi Parakerja Bantu Para
Penyandang Disabilitas
NERACA

Jakarta – Para penyandang disabilitas masih belum
mendapatkan aksebilitas yang setara. Padahal tak sedik-
it yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. Hal ini-
lah yang mau diangkat oleh perusahaan platform ker-
ja untuk disabilitas yaitu Parakerja dengan melun-
curkan aplikasi penunjang kemandirian penyandang
disabilitas bernama Parakerja.co.id.

CEO Parakerja Rezki Achyana mengatakan bahwa
pihaknya mendirikan platform dan aplikasi tersebut un-
tuk membantu penyandang disabilitas dan non disabil-
itas dalam meningkatkan aksebilitas dan kompetensi
kerja menuju era industri 4.0, aplikasi platform berba-
sis web dan android ini dibuat untuk memberi kemu-
dahan bagi penyandang disabilitas untuk mendap-
atkan modul pembelajaran dadan pelatihan kerja.

"Dengan adanya aplikasi parakerja para disabilitas
serta non disabilitas akan mudah mendapatkan mod-
ul pembelajaran dan utama mengenai bahasa isyarat
yang di Indonesia sendiri tidak ada lembaga ataupun
tempat khusus untuk belajar bahasa isyarat baik offline
apalagi online," jelas Rezki Achyana di Jakarta, kemarin.

Sebagai partner digital untuk penyandang disabil-
itas dan Non disabilitas seperti keluarga penyandang
disabilitas, guru SLB, HRD perusahaan dsb, aplikasi ini
dilengkapi berbagai fitur unggulan yang tidak ada di ap-
likasi sejenis, seperti : Bahasa Isyarat Indonesia
(Bisindo), dimana pengguna aplikasi bisa Belajar ba-
hasa tuli langsung dari Penyandang disabilitas Tuli,
lengkap dengan isyarat per kata, contoh kalimat, dan
latihan komunikasi.

Konsultasi, fitur ini berfungsi untuk menjawab
berbagai pertanyaan mengenai dunia disabilitas, dan
menjadi sumber jawaban dalam mendidik anak-anak
disabilitas, yang dijelaskan oleh para pakar dan ahli di
bidangnya. Tematik, sebuah media belajar inovatif dan
interaktif untuk pembelajaran di SLB. Sehingga Belajar
secara digital di sekolah menjadi lebih mudah dan
menyenangkan.

Vokasional, mempersiapkan disabilitas memasuki
dunia kerja, dengan pembinaan melalui video yang ak-
sesibel dan mudah dipahami. "Ada 4 hal yang jadi fokus
utama parakerja yaitu aksesbilitas, edukasi, kreatifitas
dan pemberdayaan, Cuma untuk versi awal ini kami
berfokus di bahasa isyarat karena merupakan hal pal-
ing pokok dalam hal kesetaraan antara penyandang dis-
abilitas dan non disabiltas," imbuh Rezki.

Tidak hanya memberi modul pembelajaran, ap-
likasi Parakerja.co.id juga memberikan kesempatan
magang dan bekerja bagi penyandang disabilitas den-
gan memberikan sertifikasi keahlian di suatu bidang
kerja. Hal ini bertujuan agar kedepan para penyandang
disabilitas mempunyai legalitas untuk bekerja di sebuah
perusahaan.

Terhitung sejak aplikasi ini diluncurkan, Perusa-
haan Start Up Parakerja telah berkolaborasi dengan 6
Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 5 Kota di
Indonesia termasuk yang terbaru adalah dengan SLB
N 6 Jakarta untuk program digitalisasi SLB. Selain itu
parakerja juga dalam momen ini menggandeng perusa-
haan Virtual Reality Nasional yaitu Millea Lab untuk
meningkatkan proses pembelajaran dan pengingkatan
kapabilitas teman – teman difabel melalui teknologi VR
dan AR. “Perlu diketahui banyak sekali jurnal – jurnal
ilmiah di luar negeri yang bisa menunjukan penggu-
naan VR dan AR sangat membantu proses belajar bagi
para penyandang disabilitas khususnya Autis” tutur
Rezki menambahkan.

Usai pemaparan dan dialog, acara kemudian di-
akhiri dengan penandatanganan MoU kerjasama an-
tara Parakerja.co.id dengan Kementrian sosial, SLB N 6
Jakarta, Pubisindo dan PPDI. 

Dengan diluncurkannya aplikasi ini, kedepan
parakerja berharap para penyandang disabilitas dihara-
pkan dapat mandiri secara ekonomi dan mencapai ke-
setaraan dalam pekerjaan serta kehidupan sehari-hari
di masyarakat.

Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas
Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril mengapresiasi pelun-
curan platform digital dan aplikasi Parakerja.co.id.
Menurutnya, para penyandang disabilitas mempunyai
keinginan untuk dapat bekerja dan hidup sejahtera.
Namun dalam perjalanannya susah untuk mendap-
atkan sama seperti orang pada umumnya. “Untuk da-
pat sekolah saja, susah. Mesti sekolah khusus hingga
dapat pekerjaan juga sama,” katanya.

Menurut dia, masalah utamanya adalah aksebilitas
belum ada kepada para penyandang disabilitas ini.
“Yang paling penting adalah memberi pemahaman ba-
gi perusahaan dan lingkungannya bahwa mereka bisa
sama seperti dengan yang lainnya. 

Maka perlu dibantu dengan pelatihan lewat aplikasi
Parakerja dan juga pendampingan,” ungkapnya. bari

NERACA

Jakarta - Kepala Ekonom
Bank Mandiri Andry As-
moro memproyeksikan e-
konomi Indonesia pada 20-
20 tumbuh 5,14 persen di-
dorong oleh konsumsi dan
investasi. "Kami perkirakan
ekonomi Indonesia pada
2020 akan tumbuh sebesar

5,14 persen ditopang oleh
pertumbuhan konsumsi RT
yang terjaga dan pertum-
buhan PMTB yang mem-
baik seiring dengan be-
rakhirnya tahun politik dan
telah dirumuskannya paket
kebijakan terkait pening-
katan daya saing dan iklim
investasi domestik, seperti
Undang-undang Omnibus

Law," ujar Andry saat Media
Gathering Economic and
Market Outlook 2020 di Pla-
za Mandiri, Jakarta, Kamis
(19/12).

Perang dagang AS-
China yang berdampak pa-
da penurunan harga ko-
moditas masih menjadi fak-
tor risiko bagi ekonomi In-
donesia pada 2020. Ia mem-
perkirakan inflasi akan me-
ncapai 3,54 persen pada
2020 akibat penyesuaian be-

berapa harga yang diatur pe-
merintah. Sementara itu, ni-
lai tukar rupiah akan sedik-
it terdepresiasi menjadi
Rp14.296 per dolar AS pada
akhir 2020, seiring dengan
sedikit melebarnya CAD
menjadi 2,88 persen dari
PDB. 

Faktor positif yang dap-
at menjadi pendorong per-
tumbuhan ekonomi di 2020
adalah dampak transmisi
kebijakan moneter. bari

Masih Ditopang Konsumsi dan Investasi,
Pertumbuhan Ekonomi 2020 Diprediksi 5,14% 
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Pengumuman HASIL Perubahan
Kontrak Investasi Kolektif Dan PROSPEKTUS

Reksa Dana STAR FIXED INCOME II
PT Surya Timur Alam Raya, berkedudukan di Jakarta selaku Manajer 
Investasi dari Reksa Dana STAR Fixed Income II berbentuk Kontrak 
Investasi Kolektif (“KIK”) dan sesuai Akta Perubahan KIK Nomor 76 tanggal 
19 Desember 2019,  dengan ini mengumumkan hasil perubahan KIK dan 
Prospektus Reksa Dana STAR Fixed Income II.
Pokok-pokok hasil perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana STAR Fixed 
Income II yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

2. Penyesuaian acuan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai POJK Nomor 
: 22/POJK.04/2014 menjadi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme sesuai POJK Nomor : 12/POJK.01/2017 dan POJK 

3. Perubahan jumlah penawaran Unit Penyertaan secara terus menerus 

4. Perubahan batas minimum penjualan awal dan penjualan selanjutnya 

5. Perubahan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo 
minimum kepemilikan Unit Penyertaan menjadi   Rp. 100.000,- (seratus 

6. Perubahan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan  dalam 
1 (satu) hari bursa menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva 

7. Perubahan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum 
kepemilikan Unit Penyertaan  menjadi   Rp. 100.000,- (seratus ribu 

8. Perubahan batas maksimum pengalihan investasi dalam 1 (satu) hari 

9. Perubahan biaya imbalan Manajer Investasi yang merupakan beban 

10. Penambahan biaya yang merupakan beban reksa dana berupa biaya 

11. Perubahan biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan atas 
Subscription, Redemption dan Switching 

12. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus secara 
umum dengan aturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil perubahan KIK dan Prospektus di atas juga telah diberitahukan oleh 
Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama 
dengan pengumuman ini dan telah tersedia bagi publik dan Pemegang Unit 
Penyertaan di kantor Manajer Investasi.
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada  publik, Pemegang Unit 
Penyertaan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

Jakarta, 20 Desember 2019
Manajer Investasi

PT Surya Timur Alam Raya

PT GUNA TIMUR RAYA Tbk.
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para 
Pemegang  Saham  Perseroan,  bahwa  Perseroan  akan 
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(“RUPSLB”) pada hari Selasa, 28 Januari 2020.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 
32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, maka 
Panggilan Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar 
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran 
luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, website 
Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 
06 Januari 2020.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah 
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan pada tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan 
pukul 16:00 WIB.

Jakarta, 20 Desember 2019
Direksi Perseroan

Harian NERACA, Jumat, 20 Desember 2019
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PENGUMUMAN TENTANG 
PENGAMBILALIHAN 

PT GUDANG ADA GLOBALINDO

ANNOUNCEMENT REGARDING 
ACQUISITION OF 

PT GUDANG ADA GLOBALINDO 

Direksi PT Gudang Ada Globalindo 
(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan 
mengenai rencana pengambilalihan 
Perse roan  o leh  Gudang  Ada 
Investment Pte. Ltd. (“Pengambilalih”), 
sebagaimana dimaksud untuk terjadi 
dengan penyetoran modal dan pembelian 
saham yang disetor dan ditempatkan oleh 
Perseroan (“Pengambilalihan”).

Setiap kreditur Perseroan mempunyai 
hak untuk menolak Pengambilalihan 
dalam jangka waktu 14 hari kalender 
setelah pengumuman ini dengan 
mengirimkan pemberitahuan keberatan 
secara tertulis kepada Perseroan di 
alamat sebagai berikut, disertai dengan 
penjelasan mencukupi mengenai alasan 
dasar dari keberatan tersebut.

Apabila tidak terdapat keberatan yang 
diterima oleh Perseroan dalam jangka 
waktu 14 hari kalender tersebut, rencana 
Pengambilalihan akan dianggap telah 
disetujui oleh para kreditur Perseroan.

Demikianlah pengumuman ini 
dibuat untuk memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
127 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas.

The Board of Directors of PT Gudang 
Ada Globalindo (“Company”) hereby 
announce a plan for an acquisition 
of the Company by Gudang Ada 
Investment Pte. Ltd. (“Acquiror”), which 
is contemplated to take place by virtue of 
the Acquiror subscribing to and acquiring 
the issued and paid-up shares in the 
Company (“Acquisition”).

Any creditor of the Company has the 
right to object to the Acquisition within 14 
calendar days after this announcement 

same to the Company at the following 

the reason and basis of such objection.

If no such objection is received by the 
Company within that 14 calendar day 
period, the proposed Acquisition will be 
deemed as approved by the Company’s 
creditors.

Thus this announcement is made for the 
purpose of Article 127 of Law No. 40 of 
2007 on Limited Liability Companies.

PT Gudang Ada Globalindo 
Plaza UOB Lantai 32, Jalan MH. Thamrin No. 10, Kav. 8-10 RT 014/ RW 020, 

Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia

Jakarta Pusat, Indonesia, 20 December / Desember 2019
The Board of Directors of/Direksi PT Gudang Ada Globalindo
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