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MATA ACARA PERTAMA RAPAT  

  
 

1. Nama      : Dharmawan P  
Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 1.200 saham 
 
Pertanyaan: Apa mata uang non-committed facility ini? Jika non Rupiah, bagaimana 

kebijakan hedging Perseroan. Jika fasilitas digunakan, apakah term loan 
atau money market facility? 

Jawaban:  Fasilitas ini dalam mata uang Rupiah. 
 
 

2. Nama      : Rimma Panggabean 
Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 

Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 6.100 saham 

Pertanyaan:  Mengingat tahun 2016 ada peningkatan pinjaman bank ±700 Milyar, 

sebaiknya pinjaman dari UFI diprioritaskan untuk menurunkan pinjaman itu. 

Jawaban: Ini adalah fasilitas non-committed standby loan dengan keuntungan bunga 

yang lebih rendah. Jadi, jika UFI dapat memberikan bunga lebih rendah, 

maka Perseroan akan mengambil pinjaman dari UFI. Jadi bukan 

mengurangi pinjaman tapi mengurangi bunga dari pinjaman itu, sehingga 

biaya akan turun. 

 

3. Nama      : Ir. Fajar Surya 
Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 5.300 saham 
 
Pertanyaan: Standby loan dalam mata uang apa? Jika mata uang asing, apakah US 

Dollar, Euro atau Yuan? Mengingat UFI adalah perusahaan asing, namun 
kenapa ada Rupiah di kas? 

Jawaban: Ini dalam mata uang Rupiah 



 
 
Pertanyaan: UFI memiliki hubungan afiliasi dengan Unilever Indonesia. Dengan 

diperkirakannya akan timbul masalah pada tahun 2018/2019, dikarena 
efek positif dari tax exemption yang baru selesai bulan Maret, apakah bisa 
menjadi masalah karena ekspornya menurun? 

Jawaban:  Tidak ada masalah dalam risiko kurs, karena rencana standby-loan ini 
dalam Rupiah. 

 
Pertanyaan: Darimana dana dalam Rupiah diperoleh UFI? 
Jawaban: Sebagai lembaga keuangan UFI memilki kemampuan untuk menyediakan 

pinjaman dalam Rupiah. 
 
 
 

MATA ACARA KEDUA RAPAT  
 
1.  Nama      : Ir. Fajar Surya 

Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 5.300 saham 

 
 
 Pertanyaan: Terdapat UU BPJS, dimana diharapkan perusahaan memfasilitasi 

karyawan untuk mengikuti BPJS. Apakah ini berbeda dengan Dana 
Pensiun Iuran Pasti Perseroan atau sifatnya rangkap? Mana yang benar, 
ikut BPJS atau tidak ikut BPJS? 

 
 Jawaban: BPJS adalah iuran yang wajib diikuti perusahaan, sedangkan dana 

pensiun ini sebagai tambahan dari BPJS. Dana pensiun ini sebenarnya 
sudah ada lebih lama sebelum adanya BPJS. Karena perusahaan 
diwajibkan untuk mengikuti BPJS, maka kami tetap mengikuti BPJS. 
Namun di sisi lain, kami ingin memastikan bahwa karyawan menerima 
manfaat yang kompetitif, sehingga tidak menghapuskan dana pensiun. 

 

 

 


