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Dalam seminar yang
menjadi bagian dari acara
Sidang Tahunan Grup Bank
Pembangunan Islam (IDB)
ke- 41 ini ikut hadir para pan-
elis serta para pelaku keuan-
gan syariah dari negara ang-
gota IDB. Bambang menje-
laskan sektor perbankan
membutuhkan sukuk untuk
kebutuhan likuiditas dan
keperluan kapitalisasi, se-
dangkan pengelola dana
membutuhkan instrumen
obligasi syariah ini untuk
mendukung peningkatan
kualitas produk syariah.

"Para pengelola 'tafakul'

juga berinvestasi pada su-
kuk untuk memperoleh risi-
ko rendah dan mendapat-
kan imbal hasil yang men-
guntungkan dalam instru-
men syariah," katanya.
Bambang menambahkan
sebanyak 30 yuridiksi di se-
luruh dunia sudah mener-
bitkan sukuk sebagai instru-
men pembiayaan, dan jum-
lahnya diproyeksikan ma-
kin meningkat untuk men-
dukung likuiditas di sektor
ekonomi syariah, seusai pe-
riode krisis 2008.

"Bahkan beberapa yuri-
diksi mulai menerbitkan
sukuk baru-baru ini, terma-
suk negara non muslim,

seperti Inggris Raya, Luk-
semburg, Hong Kong dan
Afrika Selatan. Sementara,
negara-negara lainnya se-
dang berencana untuk
menerbitkan sukuk dalam
waktu dekat," ungkapnya.
Pesat Menurut Menkeu,
perkembangan sukuk yang
makin pesat juga didukung
oleh berbagai kemudahan
dari instrumen berbasis
syariah ini seperti adanya
fleksibilitas dari segi struk-
tur, jangka waktu serta "un-
derlying assets", yang selu-
ruhnya memberikan kenya-
manan bagi para investor.

Beberapa model sukuk
yang sedang berkembang di
dunia saat ini adalah sukuk
murabahah, sukuk salam,
sukuk wakala, dan berbagai
sukuk lainnya seperti sukuk
hibrida, sukuk hijau serta
sukuk perpetual. Indonesia
telah mengembangkan in-
strumen sukuk negara sejak
2008 yang bermanfaat un-
tuk mendukung pembiaya-
an negara, dan total pener-
bitan sukuk negara hingga
10 Mei 2016 mencapai
Rp503 triliun atau 38 miliar
dolar AS dengan total out-
standing sebesar Rp380 tril-
iun atau 29 miliar dolar AS.

Selain itu, sebagai salah

satu negara penerbit oblig-
asi syariah terbesar di dunia,
Indonesia juga telah mener-
bitkan sukuk global sejak
2009 dengan total penerbi-
tan sebesar 10,15 miliar
dolar AS atau total outstand-
ing mencapai 9,5 miliar
dolar AS. Untuk penerbitan
sukuk global pada Maret
2016, pemerintah bahkan
bisa menyerap dana se-
banyak 2,5 miliar dolar AS,
dengan total pemesanan
mencapai 8,6 miliar dolar AS
atau kelebihan permintaan
hingga 3,5 kali, yang berarti
ada respon bagus dari para
investor global terhadap in-
strumen syariah Indonesia.

Selain itu, sejak 2012, pe-
merintah Indonesia juga
telah menerbitkan sukuk ne-
gara berbasis proyek yang
bermanfaat untuk pembia-
yaan pembangunan sarana
infrastruktur seperti rel ke-
reta api, jalan tol maupun
jembatan. "Beberapa keun-
tungan dari penerbitan su-
kuk berbasis proyek, yaitu
adanya sumber pembiayaan
baru bagi pembangunan in-
frastruktur, sehingga bisa
memberikan kepastian serta
memberikan kegunaan yang
lebih efektif bagi penerbitan
sukuk," kata Bambang. bari

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro mengatakan para investor
global mulai meminati instrumen obligasi
syariah atau sukuk untuk skema pembiayaan,
seiring dengan meningkatnya pertumbuhan
industri keuangan syariah. "Peningkatan atas
permintaan produk sukuk didukung oleh
ekspansi instrumen di berbagai sektor keuan-
gan syariah seperti perbankan, pembiayaan
dan 'takaful'," kata Bambang saat menyam-
paikan pidato pembukaan seminar "Sukuk
untuk Pembiayaan Infrastruktur dan Strategi
Keuangan Inklusi" di Jakarta, Selasa (17/5). 

KERJASAMA BCA - GO-JEK : Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Suwignyo Budiman (kanan), Direktur BCA Armand W.
Hartono (tengah) dan CEO PT GO-JEK Indonesia (GO-JEK) Nadiem Makarim (kiri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang
menandai dukungan penuh BCA melalui fasilitas kemudahan Top Up GO-PAY sebagai solusi cash management bagi pelanggan
dan mitra driver GO-JEK di Jakarta (17/05). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan dari GO-JEK untuk
mengintegrasikan system GO-JEK dengan BCA serta  upaya BCA memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi
pelanggan dan mitra driver GO-JEK

NERACA/Edy Wahyudi

Instrumen Sukuk
Mulai Diminati Investor 

Kadin Ikut Dorong
Peningkatan Perbankan
dan Keuangan Syariah 
NERACA

Jakarta - Mendorong pengembangan sektor swasta
di negara-negara anggota, Islamic Development Bank
(IDB) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) membahas tantangan investasi, asuransi kred-
it ekspor, pembiayaan perdagangan syariah hingga per-
kembangan keuangan syariah, khususnya di Indonesia
yang merupakan negara dengan muslim terbesar di
dunia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Keuangan dan
Pasar Modal, Emirsyah Satar menyatakan optimis bah-
wa perkembangan perbankan dan keuangan syariah
akan terus meningkat dan bertumbuh setiap tahunnya.
"Iya, kita optimis bisa terus growing. Karena setiap
tahunnya memang berpotensi mengalami pen-
ingkatan," ungkap Emirsyah di sela-sela penyeleng-
garaan IDB Private Sector Forum di Jakarta Convention
Center (JCC), Selasa (17/5).

Dia mengaku, untuk mengembangkan keuangan
syariah di Indonesia pihaknya telah melakukan kesep-
akatan kerjasama dengan IDB untuk melakukan sosial-
isasi lebih jauh baik di kalangan dunia usaha hingga
masyarakat luas agar lebih mengenal dan memahami
baik jenis produk maupun layanan perbankan dan
keuangan syariah. 

Menurut Emirsyah, tidak hanya tentang penge-
tahuan dan sosialisasi saja tetapi terdapat banyak hal
yang harus diperhatikan pula agar keuangan syariah
bisa terus berkembang. Sumber Daya Manusia yang
memadai serta fasilitas yang bisa dinikmati kapanpun
oleh nasabah serta memiliki jangkauan jaringan kan-
tor yang luas akan mendukung berkembangnya keuan-
gan syariah.

"Dalam perspektif bisnis, orang akan memakai su-
atu produk atau jasa jika itu dinilai lebih mudah, lebih
murah dan lebih efisien. Sehingga kita juga bisa lebih
mudah dan tahu bagaimana cara menjualnya," ungkap
Emirsyah.

Dia mengatakan, standar keuangan syariah perlu
lebih dipahami lebih jauh tak hanya bagi para prak-
tisinya saja, tetapi juga bagi para penggunanya.
Menurutnya penggunaan istilah dalam keuangan syari-
ah bisa diadaptasi dan disesuaikan kedalam bahasa
Indonesia atau bahasa lokal negara-negara anggota
agar bisa dicerna lebih mudah oleh masyarakatnya.
Selain itu, dia mengatakan inovasi-inovasi dalam
keuangan syariah juga perlu ditingkatkan lebih jauh.

Kadin, tambah dia, akan mempromosikan ke asosi-
asi-asosiasi bisnis anggota Kadin serta Kadin-Kadin
daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, Keuangan
syariah memiliki prospek yang bagus tak hanya untuk
mendukung UKM tetapi juga sektor industri halal. bari

NERACA

Jakarta - PT Bank CIMB
Niaga Tbk melalui Ta-
bungan CIMB Junior me-
ngumumkan kerja sama
eksklusif dengan Cinemaxx
Junior. Kerja sama ini me-
rupakan upaya CIMB
Niaga untuk terus berino-
vasi dalam memberi man-
faat baru yang dirancang
khusus untuk nasabah ci-
lik. Kerja sama ini diharap-
kan memberikan keuntun-
gan yang signifikan bagi
nasabah CIMB Niaga khu-
susnya nasabah cilik CIMB
Junior, di mana mereka da-
pat memperoleh akses dan
kenyamanan seperti acara
nonton bareng bersama
program petualangan jun-
ior di Cinemaxx Junior dan
program khusus berupa
gratis 2 tiket nonton pakai
Poin Junior serta program
menarik lainnya.

Head of Retail Banking
Product CIMB Niaga Budi-
man Tanjung mengatakan,
kemitraan secara eksklusif
dengan Cinemaxx khusus-
nya Cinemaxx Junior ini
merupakan wujud keseriu-
san CIMB Niaga memberi-
kan pengalaman seru bagi
nasabah cilik melalui dunia
hiburan/tempat bermain.
Hal ini juga dikarenakan

Cinemaxx Junior meru-
pakan salah satu platform
baru yang tepat bagi anak-
anak. “Dunia hiburan/-
tempat bermain merupa-
kan kategori penting dalam
penggunaan CIMB Junior
dan salah satu pendorong
utama bagi para nasabah
dalam menentukan prefer-
ensi menonton secara seru
dan menyenangkan,” tutur
Budiman, dalam keteran-
gannya, Selasa (17/5).

Seperti diketahui, PT
Cinemaxx Global Pasifik
adalah jaringan bioskop di
bawah bendera Lippo
Group yang mulai berop-
erasi sejak 2014 dan telah
mengumumkan peresmi-
an Cinemaxx Junior. Cine-
maxx Junior merupakan
bioskop pertama yang di-
desain khusus untuk anak-
anak dan menawarkan se-
buah konsep hiburan baru
untuk penonton anak usia
3-10 tahun untuk pertama
kali hadir di lokasi utama
Cinemaxx Maxx Box Lippo
Village, Karawaci.

“Cinemaxx Junior hadir
dengan konsep baru yang
menggabungkan dua hal
yang paling disukai anak-
anak, yaitu menonton film
dan bermain. Di sini, anak-
anak dapat bermain dan
bersenang-senang, sekali-

gus menonton film yang
mendidik di layar besar,”
ujar CEO Cinemaxx, Brian
Riady.

Menurut Brian, yang
membedakan Cinemaxx
Junior dengan bioskop
konvensional yaitu dalam
ruang sinema Cinemaxx
Junior terdapat mini play-
ground dengan permainan
play bridge, flying fox, giant
trampoline, ball pit, climb-
ing trees, serta mini ham-
mocks. Ada juga area khu-
sus balita dengan mainan
lembut dan aman untuk di-
mainkan. Anak-anak juga
bisa memilih untuk masuk
ke dalam bioskop melalui
papan luncur berbentuk
tube slide.

Agar anak-anak punya
banyak waktu untuk ber-
main, pintu bioskop akan
dibuka satu jam sebelum
film diputar. Karena tam-
bahan waktu bermain ini,
satu sesi di Cinemaxx Ju-
nior akan memakan waktu
sekitar 2,5 jam.

Ditambahkan Budi-

man, CIMB Niaga dengan
Cinemaxx akan menyedi-
akan berbagai penawaran
khusus dan program me-
narik lainnya bagi para
nasabah cilik CIMB Junior.
Untuk mengawali kerja
sama ini, para nasabah ci-
lik CIMB Junior dapat me-
nikmati gratis 2 tiket den-
gan menggunakan Poin
Junior. Penawaran ini ber-
langsung selama periode
kerja sama berlangsung.

Tabungan CIMB Junior
dan Tabungan iB CIMB
Junior adalah salah satu
produk simpanan unggu-
lan dari CIMB Niaga den-
gan berbagai kemudahan
dan keuntungan. Persero-
an berharap dengan ter-
bentuknya kerja sama ini
serta didukung oleh promo
dan program menarik lain-
nya bisa menambah jum-
lah nasabah Tabungan
CIMB Junior dan Tabungan
iB CIMB Junior yang per
akhir 2015 lalu telah men-
capai lebih dari 340 ribu
nasabah. bari

CIMB Niaga Jalin Kerjasama dengan
Cinemax Junior 

PERBANKAN
Indonesia dapat
Pinjaman US$5 miliar
dari IDB 
NERACA

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas
Sofyan Djalil menyatakan Indonesia men-
dapatkan pinjaman sebesar 5 miliar dolar
AS dari Bank Pembangunan Islam (IDB)
yang rencananya diteken pada Rabu
(18/5). "Sekarang kami punya komitmen
dengan IDB di mana IDB akan memberi
pinjaman 5 miliar dolar AS yang akan
ditekan besok (Rabu, 18/5)," kata Sofyan
di sela-sela seminar pada Sidang Tahunan
ke-41 Bank Pembangunan Islam (IDB) di
Jakarta, Selasa (17/5). 

Namun, Sofyan tidak menjabarkan secara spesifik
program-program apa saja yang termasuk dalam ban-
tuan 5 miliar dolar AS tersebut. "Itu akan digunakan un-
tuk berbagai macam program, untuk proyek yang dim-
ulai tahun ini," ucap Sofyan. Lebih lanjut, ia mengatakan
bahwa tidak ada hambatan-hambatan terkait pember-
ian pinjaman itu. "Tidak ada, cuma sebelumnya kan
IDB tidak punya kantor di Jakarta selama ini cuma
dikelola dari Jeddah, sekarang IDB sudah punya kan-
tor di Jakarta dan organisasi yang cukup kuat di sini,"
ujarnya.

Oleh karena, kata dia, IDB melihat Indonesia seba-
gai salah satu negara yang dapat memainkan peran
lebih besar di IDB. Sementara itu, pemerintah
Indonesia dan Bank Pembangunan Islam (IDB) juga
direncanakan menandatangani Member Country
Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 pada Selasa
(17/5) malam.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro men-
gatakan terdapat tiga proyek yang menjadi fokus per-
hatian dalam MCPS 2016-2020. "Pertama, proyek per-
baikan kawasan kumuh, nilainya sekitar 365 juta dolar
AS. Kemudian ada juga proyek pengembangan 4 uni-
versitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam 176,5 ju-
ta dolar AS serta perluasan dan pengembangan jaringan
listrik dengan nilai proyek 330 juta dolar AS," katanya.

Menurut Bambang, kita bisa melihat bahwa IDB se-
lain masuk ke sektor pendidikan, namun masuk juga
ke sektor industri dan juga proyek-proyek sosial, misal-
nya di kawasan kumuh. "Khusus untuk proyek kawasan
kumuh, IDB akan "co-financing" dengan Bank Dunia
dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Jadi,
menurut kami ini salah satu inisiatif yang sangat bagus
untuk semua bekerja sama membangun Indonesia
mengurangi atau memperbarui kawasan kumuh yang
ada," ucap Menkeu. bari

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  

PT HARUM ENERGY TBK
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2015 telah dilaksanakan pada hari Senin,  
16 Mei 2016 pukul 09.35 – 10.45 WIB di Ballroom Hotel Pullman, Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat. 
Agenda/Mata Acara:
Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan 

Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan menentukan persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2015 serta persetujuan perubahan alokasi dana hasil penawaran umum;
6. Laporan realisasi pelaksanaan Employee and Management Stock Option Program (EMSOP) per 31 Desember 2015;
7. Perubahan pengurus Perseroan.
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi
RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Utama :  Lawrence Barki Direktur Utama :  Ray Antonio Gunara
Komisaris :  Drs. Yun Mulyana Direktur :  Ir. Eddy Sumarsono
Komisaris :  Basrief Arief S.H., M.H. Direktur :  Kenneth Scott Andrew Thompson
Komisaris :  Budi Rahardja Direktur Independen :  David John Heap
Komisaris Independen :  Agus Rajani Panjaitan

Kuorum Kehadiran
Kuorum kehadiran dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, 
setelah dikurangi jumlah saham hasil pembelian kembali (buyback) saham Perseroan sebanyak 34.223.100 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus) lembar 
saham, adalah sebagai berikut:

Keterangan Kehadiran
Jumlah saham yang hadir 2.080.385.061
Persentase 77,935%

Kesempatan Tanya Jawab
Sesuai dengan tata tertib yang sudah dibacakan dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham, setiap mata acara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau 
kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, pada agenda-1 (kesatu) RUPST, terdapat beberapa pertanyaan dari 3 (tiga) orang pemegang saham atas materi 
presentasi yang disampaikan. Semua pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan. Sedangkan untuk agenda-2 (kedua) sampai dengan agenda-7 (ketujuh) 
tidak ada pertanyaan lain dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka 
keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
Hasil Pemungutan Suara Dan Hasil Keputusan
I. Pelaksanaan pemungutan suara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Hasil Pemungutan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain

1  2.079.244.561  saham  (99,945%)  39.000  saham  (0,002%)  1.101.500  saham  (0,053%)
2  2.080.385.061  saham  (100,000%) - -
3  2.038.997.761  saham  (98,011%)  377.100  saham  (0,018%)  41.010.200  saham  (1,971%)
4  2.080.385.061  saham  (100,000%) - -
5  2.080.385.061  saham  (100,000%) - -
6 Tidak mengambil pemungutan suara karena bersifat Laporan.
7  1.993.881.961  saham  (95,842%)  86.503.100  saham  (4,158%) -

II.  Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:
 1. a. Menyetujui dan mengesahkan :

(i) Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2015;
(ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 yang telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman 

Bing Satrio & Eny, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. GA116 0294 HE AI tanggal 30 Maret 2016.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan 

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

2. Menyetujui tidak membagi dividen untuk tahun buku 2015.
3. a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian   

Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain, besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.

4. a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2016.
b. Menetapkan gaji dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimum  sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk tahun buku 

2016 yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan         
pembagian di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. a. Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2015.
b. Menyetujui perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

6. Menerima Laporan Realisasi Pelaksanaan Employee and Management Stock Option Program (EMSOP) Perseroan per 31 Desember 2015.
7.  a. Menerima pengunduran diri Bapak Budi Rahardja selaku Komisaris Perseroan.

b. Mengangkat Bapak Steven Scott Barki sebagai Komisaris Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan Komisaris yang digantikan.

Jakarta, 18 Mei 2016
PT Harum Energy Tbk

Direksi

PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK 
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 

RDT CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXIV

PT CIMB-Principal Asset Management selaku ”Manajer Investasi” dari 
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF RDT 
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXIV (“CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXIV”) telah 
memperoleh surat Pernyataan Efektif dari OJK No. S-84/D.04/2016 tanggal 
25 Februari 2016, dengan ini bermaksud melakukan Penawaran Umum atas 
Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXIV dengan jumlah sekurang-
kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Pernyataan sampai dengan 
jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan 
pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXIV 
tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXIV ditawarkan 
dengan harga sama dengan Nilai  Akt iva Bersih  awal  ya i tu 
sebesar  Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran. Sebelum 
berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek 
Masa Penawaran berdasarkan kondisi pasar dan akumulasi jumlah 
pembelian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK. 
Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir 
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL CPF CB XXIV 
dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa 
Dana (CIMB Niaga) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer 
Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

Jakarta, 18 Mei 2016
Manajer Investasi

PT CIMB-Principal Asset Management
Wisma GKBI Suite 2201A, Lt. 22,

Jakarta 10210, Indonesia
Fax +6221 5790 1582

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON 
PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM 

MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. 
KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. 
PT CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT TERDAFTAR DAN DIAWASI 

OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK 
DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH 

OTORITAS JASA KEUANGAN.


