
 



bertumbuh lebih pesat tahun 
ini didukung atas perkiraan 
pertumbuhan kredit pers-
eroan sebesar 10-12%. Target 
tersebut juga sudah memper-
timbangkan peluang kenaikan 
provisi sebesar 12,5% tahun 
ini,” ujarnya.

Berbagai faktor tersebut 
mendorong Mirae Asset 
Sekuritas untuk memper-
tahankan rekomendasi beli 
saham BBNI dengan target 
harga Rp 8.800. Target harga 
tersebut juga mempertimbang-
kan fokus perseroan untuk 
mengembalikan NIM ke 5% 
atau setidaknya sama dengan 
perolehan tahun 2019 sekitar 
4,9%.

Sebelumnya, BNI telah me-
nyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Ta-
hunan untuk Tahun Buku 2019 
di Jakarta, Kamis (20/2/2020). 
Dalam RUPS tersebut telah 
disetujui penggunaan laba 
bersih perseroan Tahun Buku 
2019 sebesar Rp 15,38 triliun, 
untuk Dividen sebesar 25% 
dari Laba Bersih atau senilai 
Rp 3,85 triliun atau sebesar Rp 
206,24 per lembar saham. 

Adapun sebesar 75% dari 
Laba Bersih atau Rp 11,54 
triliun akan digunakan sebagai 
Saldo Laba Ditahan. Selain 
menyetujui nilai dividen, RUPS 
juga menyetujui Laporan 
Tahunan Perseroan termasuk 
Laporan Tugas Pengawasan 
yang telah dilaksanakan oleh 
Dewan Komisaris untuk tahun 
buku 2019, dan mengesahkan 
Laporan Keuangan Konsoli-
dasian Perseroan untuk tahun 
buku 2019. q

 2018 2019 2020F 2021F 2022F

Pendapatan bunga  54.139 58.532 60.201 62.743 66.094
PPOP 26.988 28.325 29.117 30.472 32.344
Laba bersih 15.015 15.384 15.591 15.872 17.121
NIM (%) 5,2 4,9 5 5 5
ROAE (%) 14,5 13,3 12,9 12,7 12,4
ROAA (%) 2 1,9 1,8 1,8 1,8
CAR (%) 18,5 19,7 17,6 18 18,1
CASA (%) 15,2 38 6,6 5,7 6,4
Asset  808.572 845.605 878.622 928.656 1.010.728

Estimasi Kinerja Keuangan BNI
(dalam miliar Rp)

Sumber: Danareksa Sekuritas 
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Penurunan tingkat suku bunga perbankan diharapkan berimbas terhadap pemulihan pertumbuhan kinerja keuangan 
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) tahun ini. Perseroan diharapkan mampu untuk memulihkan margin bunga 

bersih (NIM) dan biaya pendanaan terjaga.

Oleh Parluhutan Situmorang

MarKEt Cap: 
rp 93,71 triliun
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Rp 7.875

Rp 5.025

prospek BBNI
Danareksa Sekuritas
Rekomendasi : buy
Target harga : Rp 8.000

CIMB Sekuritas
Rekomendasi : add
Target harga : Rp 8.400

Mirae asset Sekuritas 
Indonesia
Rekomendasi : buy
Target harga : Rp 8.800

A
nalis Danareksa 
Sekuritas Eka 
Savitri mengatkan, 
BNI diproyeksikan 
mampu untuk 
mempertahan-

kan pertumbuhan kinerja 
keuangan tahun ini, meskipun 
diadang sejumlah isu negatif, 
seperti kondisi ekonomo 
global yang sedang berfluk-
tuasi di tengah pandemic virus 
corona-19.

“Pemangkasan tingkat suku 
bunga oleh Bank Indonesia 
yang telah mencapai 125 bps 
terhitung sejak pertengan 
tahun lalu hingga kini bakal 
berimbas positif terhadap 
margin bunga bersih perban-
kan, khususnya BNI,” tulisnya 
dalam riset yang diterbitkan di 
Jakarta, belum lama ini.

Danareksa Sekuritas 
memperkirakan peningkatan 
NIM BNI menjadi 5% tahun 
ini, dibandingkan periode 
sama tahun lalu sebesar 4,9%. 
Perseroan juga diproyeksikan 
mampu mengelola biaya dana 
(cost of fund/CoF) dilevel 3% 
tahun ini, dibandingkan real-
isasi tahun lalu mencapai 3,2%.

Faktor tersebut mendorng 
Danareksa Sekuritas untuk 
mempertahankan pertumbu-
han kinerja keuangan BNI 
tahun ini. Laba bersih BNI 
diproyeksikan naik menjadi Rp 
15,59 triliun tahun ini, diband-
ingkan realisasi tahun lalu 
senilai Rp 15,38 triliun. Laba 
operasional sebelum provisi 
juga diharapkan meningkat 
dari Rp 28,32 triliun menajdi 
Rp 29,11 triliun.

Kenaikan kinerja keuan-
gan juga, ungkap Eka, bakal 
ditopang atas berlanjutnya 
pertumbuhan kredit dengan 
target mencapai 8,1% tahun 
ini. Namun demikian rasio 
kredit bermasal (NPL) kotor 
diperkirakan mengalami 
peningkat menjadi 2,7% tahun 
ini, dibandingkan pencapaian 

tahun lalu sekitar 2,3%. “Ke-
naikan NPL dipengaruhi atas 
besarnya ekspur perseroan 
terhadap kredit korporasi. 
Sebagaiman diperkirakan seg-
men kredit korporasi akan ter-
imbas perlambatan ekonomi 
global,” terangnya.

Ekspektasi berlanjutnya 
pertumbuhan kinerja keuan-
gan, ungkap dia, didukung 
atas tim dewan direksi dan 
komisaris yang dinilai memiliki 
kemampuan untuk mendorong 
kinerja lebih baik ke depan. 
Apalagi dengan penunjukan 
Komisaris Utama BNI Agus 
Martowardoyo diharapkan 
mampu utnuk memperkuat 
tingkat kehati-hatian dalam 
mengucurkan kredit.

Berbagai faktor tersebtu 
mendorong Danareksa Sekuri-
tas untuk mempertahankan 
rekomendasi beli saham BBNI 
dengan target harga direvisi 
turun dari Rp 9.000 menjadi Rp 
8.000 per saham. Target harga 
ini merefleksikan perkiraan 
PB tahun ini sekitar 1,2 kali. 
Saham BBNI juga bisa men-
jadi pilihan teratas, menyusul 
harganya sudah turun terlalu 
dalam. 

Ekspektasi berlanjutnya 
pertumbuhan kinerja keuan-
gan BNI di tengah kondisi 

ekonomi global yang sedang 
lesu juga diungkapkan analis 
CIMB Sekuritas Leonardo 
Tukiman dan Laurensius Teis-
eran. Menurut analis tersebut, 
BNI diperkirakan mampu 
untuk memulihkan laba per 
saham (EPS) tahun ini setelah 
pertumbuhan perseroan tahun 
lalu tergolong rendah.

“Kami memperkirakan laba 
bersih perseroan tumbuh 10,5% 
tahun ini dan ROE diharapkan 
pulih menjadi 15%. Sedangkan 
biaya kredit diperkriakan tetap 
terjaga dengan baik,” tulisnya 
dalam riset yang diterbitkan di 
Jakarta, belum lama ini.

Namun demikian, dia 
mengatakan, BNI kemungki-
nan mengalami tekanan NIM 
seiring dengan penignkatan 
restrukturisasi kredit akhir 
tahun lalu. NIM perseroan 
diperkirakan hanya stabil di 
level 4,7% tahun ini atau sama 
dengan realisasi tahun lalu dan 

lebih rendah dibandingkan 
perolehan tahun 2018 sekitar 
5%. Hal ini dipengaruhi atas 
penurunan bunga pinjaman 
dan yield perbankan yang 
cenderung masih rendah. 

Terkait pertumbuhan kredit, 
CIMB Sekuritas memperkira-
kan, BNI diperkirakan men-
capai level 10-12% tahun ini, 
dibandingkan realisasi tahun 
lalu mencapai 8,2%. Peningka-
tan permintaan kredit dihara-
pkan datang dari permintaan 
belanja modal perusahaan dan 
ekspektasi disahkannya Un-
dang Undang Omnibus Law. 

Pertumbuhan kredit dihara-
pkan berasal dari korporasi 
sektor konstruksi, pertanian, 
listrik, gas, dan air. Berdasar-
kan perkiraan manajemen 
perseroan bahwa pertumbu-
han kredit sektor tersebut 
kemungkinan minimal sama 
dengan realisasi tahun lalu. 

Berbagai faktor tersebut 

mendorong  CIMB Sekuritas 
untuk mempertahankan target 
kenaikan laba bersih BNI  
menjadi Rp 16,99 triliun tahun 
ini, dibandingkan perolehan 
tahun lalu mencapai Rp 15,38 
triliun. Pendapatan bunga ber-
sih juga diharapkan tumbuh 
dari Rp 36,60 triliun menjadi 
Rp 38,49 triliun. 

Berbagai faktor tersebut 
mendorong CIMB Sekuri-
tas untuk mempertahankan 
rekomendasi add saham BBNI 
dengan target harga direvisi 
turun dari Rp 8.600 menjadi 
Rp 8.400. Revisi turun target 
harga mencerminkan peman-
gkasan target laba bersih pers-
eroan tahun ini dari Rp 17,7 
triliun menjadi Rp 17 triliun, 
seiring dengan pertumbuhan 
kredit dipangkas, meski naik 
dari perolehan tahun lalu dan 
asumsi NIM yang cenderung 
stagnan tahun ini.

Tahun lalu, BNI membuku-
kan kenaikan laba bersih 
sebesar 2,5% menjadi Rp 15,38 
triliun, dibandingkan realisasi 
tahun 2018 mencapai Rp 15,01 
triliun. Sedangkan pendapatan 
bunga bersih naik dari Rp 
35,44 triliun menjadi Rp 36,60 
triliun.

Analis Mirae Asset Sekuri-
tas Indonesia Lee Young Jun 

mengatakan, realisasi laba 
bersih BNI pada kuartal 
IV-2019 senilai Rp 3,41 triliun 
sudah sesuai target. Perolehan 
tersebut merefleksikan 90,5% 
dari target yang ditetapkan Mi-
rae Asset Sekuritas terhadap 
kinerja keuangan BNI pada 
kuartal terakhir 2019.

Terkait pertumbuhan kredit 
perseroan sebesar 8,6%, 
menurut dia, tercatat sebagai 
level terendah dalam beberapa 
tahun terakhir. “Kami meng-
harapkan kinerja keuangan 

Herry Sidharta
Direktur Utama BNI
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R A L A T 
TAHUN PENYELENGGARAAN ACARA DAN
PENJELASAN AGENDA 8 HURUF C PADA

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (“Rapat”) PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) yang 
dipublikasikan melalui harian yang sama pada tanggal 11 Maret 
2020, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan “ralat” atas tahun 
penyelenggaraan acara dan penjelasan Agenda 8 huruf c Rapat 
tersebut, yaitu:
Sebelumnya tertulis:
•	 Hari/tanggal		:	Kamis,	9	April	2019
•	 8. Lain-lain:

c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan 
Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Anggota Komite 
Audit Perseroan.
Memperhatikan	 Piagam	 Komite	 Audit	 (“KA”)	 Perseroan,	
rekomendasi NomRem dan akan berakhirnya masa 
tugas	 beberapa	 anggota	 KA	 Perseroan	 pada	 penutupan	
RUPST 2020, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai 
pengangkatan kembali beberapa anggota dan pengangkatan 
anggota	 baru	 untuk	 KA	 Perseroan,	 yang	 memiliki	 periode	
tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai 
dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah 
pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota 
baru tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan sewaktu-waktu. 

Seharusnya tertulis:
•	 Hari/tanggal		:	Kamis,	9	April	2020
•	 8. Lain-lain:

c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan 
Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Anggota Komite 
Audit Perseroan.
Memperhatikan	 Piagam	 Komite	 Audit	 (“KA”)	 Perseroan,	
rekomendasi NomRem dan akan berakhirnya masa tugas 
beberapa	 anggota	 KA	 Perseroan	 pada	 penutupan	 RUPST	
2020, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan 
kembali beberapa anggota dan pengangkatan anggota baru 
untuk	 KA	 Perseroan,	 yang	 memiliki	 periode	 tugas	 yang	
dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan 
RUPST yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan kembali 
anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan 
tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk 
memberhentikan sewaktu-waktu. 

Jakarta, 13 Maret 2020
Direksi 

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 16, 

Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	58	–	Jakarta	Selatan
Telp.	(+6221)	250	5252;	Faks.	(+6221)	252	6749;		

E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id;
Situs Web: www.cimbniaga.co.id

Dengan ini kami umumkan kepada para Pemegang Saham PT Jasa Angkasa 
Semesta Tbk. (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 
21 April 2020.
Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 32/2014”), Panggilan 
untuk RUPST dan RUPSLB akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 
30 Maret  2020 melalui 1 (satu) surat kabar nasional berbahasa Indonesia dan 
situs web Perseroan.
Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST 
dan RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 
27 Maret 2020, pukul 16.00 WIB.
Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat 
jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan 
Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh 
Perseroan paling lambat 7 hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST 
dan RUPSLB.

Jakarta, 13 Maret 2020
PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk.

Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. JASA ANGKASA SEMESTA, TBK.
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