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HUKUM & BIROKRASI

RABU, 28 JULI 2021

Tuntutan Maksimal
Layak untuk Juliari
Dorongan agar pelaku korupsi
dana penanggulangan covid-19
dihukum berat mengemuka di tengah
upaya keras menuntaskan wabah.
TRI SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

I

NDONESIA Corruption
Watch (ICW) meminta
jaksa penuntut umum
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk menuntut maksimal bekas Menteri
Sosial Juliari Peter Batubara.
Juliari merupakan terdakwa
dalam perkara dugaan suap
pengadaan bantuan sosial
sembako covid-19 di Jabodetabek.
Rencananya sidang tuntutan
itu akan dilaksanakan pada
hari ini. Peneliti ICW Kurnia
Ramadhana mengingatkan
bahwa Juliari telah melakukan praktik korupsi yang
menyangkut bantuan di masa
pandemi.
Praktik itu merupakan keja-

hatan besar. Kurnia menyebut
empat hari sebelum operasi
tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK, yakni pada
1 Desember 2020, ada 543 ribu
orang telah terinfeksi covid19, sedangkan 17 ribu orang
meninggal dunia.
Selain itu, Indonesia juga
mengalami resesi pada awal
November. Sebagai mensos
saat itu, Juliari diyakini memahami situasi tersebut.
“Korupsi yang dilakukan
Juliari langsung berdampak
pada masyarakat, mulai tidak
mendapatkan bansos, kualitas bahan makanan buruk,
hingga kuantitas penerimaan
berbeda dengan masyarakat
lain,” jelas Kurnia dalam keterangan tertulis, kemarin.
Dorongan agar pelaku korupsi dana penanggulangan

MI/SUSANTO

Juliari Peter Batubara
Mantan Menteri Sosial
covid-19 dihukum berat
mengemuka di tengah upaya
keras menuntaskan wabah.
Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Firli Bahuri, pada awal pandemi, Maret 2020, menyatakan
korupsi pada saat bencana
terancam hukuman mati.
Dalam perkara yang membelitnya, Juliari didakwa menerima suap dengan total
mencapai Rp32,482 miliar.
Uang itu dikumpulkan melalui kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat
Perlindungan Sosial Korban

PT MD PICTURES Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”), keduanya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

:
:
:

Kamis, 19 Agustus 2021
14.00 WIB – Selesai
MD Place Tower 1
Jl. Setiabudi Selatan No. 7
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :
RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas
Anak untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
RUPSLB:
1. Persetujuan Perubahan jajaran Direksi Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.
Penjelasan Mata Acara RUPST:
- Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan,
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.
Penjelasan mata acara RUPSLB:
- Untuk mata acara pertama Perseroan ingin melakukan penyegaran dalam susunan Direksi Perseroan.
- Untuk mata acara ke-2 merupakan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman
situs Perseroan www.mdpictures.com dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan Rapat
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam
perdagangan Bursa Efek hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 D KDGLUGDODP5DSDWVHFDUD¿VLNDWDX
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan
5DSDWEHUGDVDUNDQNHZHQDQJDQ\DQJGLWHWDSNDQROHKVHWLDS3HUVHURDQ.HWHQWXDQODLQQ\DGDSDWGLOLKDWPHODOXLODPSLUDQGRNXPHQSDGD¿WXUµ0HHWLQJ,QIR¶SDGDDSOLNDVLeASY.KSEI
dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang
VDKDPDWDXSHQHULPDNXDVDQ\D\DQJDNDQKDGLUGDODP5DSDWVHFDUD¿VLN
 %DJLSHPHJDQJVDKDP\DQJDNDQKDGLUGDODP5DSDWVHFDUD¿VLNDWDXSHPHJDQJVDKDP\DQJDNDQPHQJJXQDNDQKDNVXDUDQ\DPHODOXLDSOLNDVLeASY.KSEI, dapat menginformasikan
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 6HEHOXPPHPDVXNLUXDQJ5DSDWSHPHJDQJVDKDPDWDXNXDVDQ\D\DQJKDGLUGDODP5DSDWVHFDUD¿VLNGLZDMLENDQXQWXNPHQJLVLGDIWDUKDGLUGHQJDQPHPSHUOLKDWNDQEXNWLLGHQWLWDV
diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS
i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat
melalui www.akses.ksei.co.id
  LL 3HPHJDQJ6DKDPGDQ3HQHULPD.XDVDPHQHULPDHPDLOSHPEHULWDKXDQKDULVHEHOXPSHODNVDQDDQ5836YLDZHELQDU
iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSesXQWXNGDSDWPHQJDNVHVWDXWDQ5DSDW
iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile
v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self registration secara elektronik di
eASY.KSEI melalui www.akses.ksei.co.id
b. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi
pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa
yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan
suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative)
atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga
batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara
5DSDW3HUWDQ\DDQGDQDWDXSHQGDSDWSHUPDWDDFDUD5DSDWGDSDWGLVDPSDLNDQVHFDUDWHUWXOLVROHKSHPHJDQJVDKDPDWDXSHQHULPDNXDVDGHQJDQPHQJJXQDNDQ¿WXUFKDW
SDGDNRORPµ(OHFWURQLF2SLQLRQV¶\DQJWHUVHGLDGDODPOD\DU(0HHWLQJ+DOOGLDSOLNDVLeASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status
SHODNVDQDDQ5DSDWSDGDNRORPµGeneral Meeting Flow Text¶DGDODK³Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
d. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir
11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik
berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started´SDGDNRORPµGeneral Meeting Flow Text¶$SDELODSHPHJDQJVDKDPDWDXSHQHULPDNXDVDQ\DWLGDN
PHPEHULNDQSLOLKDQVXDUDXQWXNPDWDDFDUD5DSDWWHUWHQWXKLQJJDVWDWXVSHODNVDQDDQ5DSDW\DQJWHUOLKDWSDGDNRORPµGeneral Meeting Flow Text¶EHUXEDKPHQMDGL³Voting for
agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan
kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan
dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
  LL 7D\DQJDQ5836PHPLOLNLNDSDVLWDVKLQJJDSHVHUWDGLPDQDNHKDGLUDQWLDSSHVHUWDDNDQGLWHQWXNDQEHUGDVDUNDQ¿UVWFRPH¿UVWVHUYHEDVLV%DJLSHPHJDQJVDKDPDWDX
penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta
kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a
angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak
akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki ¿WXUUDLVHKDQG yang dapat digunakan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan ¿WXUDOORZWRWDON, maka pemegang
saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara
Rapat menggunakan ¿WXUDOORZWRWDON yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata
Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19.
 %DJL3HPHJDQJ6DKDPDWDX.XDVDQ\D\DQJDNDQWHWDSKDGLUVHFDUD¿VLNGDODP5DSDW
a. Di-Wajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :
- Wajib membawa hasil pemeriksaan swab PCR maksimal 1x24 jam.
- Menggunakan masker medis.
- Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan,seperti pemeriksaan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Peseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan
Rapat.
- Menerapkan jaga jarak/physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
b. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau
Kuasanya tidak memenuhi keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan diatas.
Jakarta, 28 Juli 2021
PT MD PICTURES Tbk
DIREKSI

Bencana Sosial (PSKBS) dan
pejabat pembuat komitmen
(PPK) proyek tersebut, Adi
Wahyono, serta Matheus Joko
Santoso yang ditunjuk sebagai
PPK lainnya.
Keduanya atas perintah
Juliari meminta fee kepada
para vendor penyedia bantuan sosial sembako terkait
bencana covid-19 yang dilaksanakan di Jabodetabek.
Seperti halnya Juliari, Adi dan
Matheus juga turut menjadi
terdakwa.
Namun, sepanjang penyi dikan dan persidangan,
Juliari menyangkal telah
menginstruksikan pemungutan fee. Dalam satu kesempatan persidangan, Juliari
mengaku tidak mengerti
tata kelola keuangan yang
ideal dan hanya melakukan pengawasan bansos dengan meminta laporan rutin
penyerapan anggaran dan
distribusinya.

Kasasi bansos
Wa r g a ko r b a n ko r u p s i

bansos sempat meminta
penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara
korupsi ke Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
Namun, majelis yang
diketuai oleh Muhammad
Damis menetapkan menolak
penggabung an perkara dengan alasan lokasi PN Jakarta
Pusat dinilai tidak sesuai dengan alamat terdakwa/tergugat Juliari.
Penggugat lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke
Mahkamah Agung. Pengacara
publik YLBHI Ahmad Fauzi
mewakili tim advokasi warga
korban korupsi bansos, Senin
(26/7), mengatakan pendaftaran kasasi dilakukan melalui
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
“Penetapan (hakim) yang
melanggar hukum dan HAM
itu harus dilawan melalui
mekanisme yang tersedia,
yaitu kasasi ke MA,” tandas
Fauzi.
Juru bicara MA Andi Samsan
Nganro mengatakan berkas
perkara itu belum sampai
ke MA. Ia menolak mengomentari lebih jauh tentang
permohonan kasasi warga korban korupsi bansos
Jabodetabek tersebut.
“Ya, kita tunggu saja karena pengiriman berkasnya
juga belum sampai di MA,”
tandas nya ketika dikonfirmasi, kemarin. (P-2)

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

DIPERIKSA KPK: Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan

meninggalkan Gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, kemarin.
KPK memeriksa Hengky sebagai saksi kasus dugaan korupsi
pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid-19 pada
Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dengan
tersangka Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.

Presiden Ingatkan
ASN Pelayan Publik
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh aparatur sipil negara
(ASN) memiliki orientasi yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Orientasi itulah yang semestinya
dijadikan semboyan oleh instansi-instansi pemerintahan, baik
di pusat maupun daerah.
“Di mana pun ASN bertugas, seharusnya memegang teguh
nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang
sama,” tegas Jokowi dalam peluncuran Core Values & Employer
Branding ASN, kemarin.
Kepala Negara menyadari tiap pemerintah daerah memiliki
semboyan berbeda yang mencerminkan keberagaman. Namun, jangan sampai perbedaan itu memunculkan persaingan
antarinstansi pemerintahan yang merugikan masyarakat.
“ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat ataupun daerah
harus mempunyai core value yang sama. ASN yang berprofesi
sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar
yang sama. Bahkan pegawai BUMN juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama, yaitu melayani dan
membantu masyarakat,” jelas mantan Wali Kota Solo itu.
Ia tidak ingin masih ada ASN yang justru meminta dilayani. Jokowi juga mengingatkan ASN untuk memanfaatkan
kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara
secara baik, benar, serta dengan loyalitas tinggi.
Saat ini pemerintah tengah menjalakan proses rekrutmen
ASN di pusat ataupun daerah. Hingga pendaftaran ditutup
pada Senin (26/7) malam, jumlah pelamar 4.030.090 orang.
(Pra/Ant/P-2)

PENGUMUMAN
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Solusi Sinergi Digital Tbk, (WIFI)
Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang
Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”:) akan diadakan pada hari
Jumat, 3 September 2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No.15/2020, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 12
Agustus 2021 melalui laman situs Perseroan, laman situs Bursa Efek Indonesia, dan eASY.KSEI.
Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai
Pasal 16 ayat (2) POJK No.15/2020 dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling
lambat 7 hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 5 Agustus 2021, dengan ketentuan usulan mata
acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Jakarta, 28 Juli 2021
Direksi Perseroan

