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POLDA METRO JAYA

KPK Tahan Paksa Tersangka
Tommy Adrian

Narapidana LP Cilegon
Selundupkan 1 Ton Sabu

T

IM Satgas Narkoba Polda Metro
Jaya dan Polres Jakarta Pusat
berhasil menggagalkan penye
lundupan 1,129 ton narkoba jenis
sabu jaringan Timur Tengah dari Iran
dan Afrika. Tujuh pelaku diamankan
termasuk WN Nigeria berinisial CSN
dan UCN selaku pengendali yang kini
mendekam di Lembaga Pemasyarakat
an (LP) Cilegon, Banten.
Hal itu dikatakan Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo di Kantor PMJ,
kemarin. Seluruh barang bukti diung
kap di empat tempat berbeda. “Peng
ungkapan ini merupakan bagian dari
komitmen kita untuk melakukan
pemberantasan terhadap kejahatan
peredaran gelap narkoba,” kata dia.
Kasus tersebut terkuak pada Mei
lalu. Saat itu tim Polres Jakarta Pusat
menangkap kurir narkoba NR dan HA
di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten
Bogor. Petugas menyita barang bukti
sabu seberat 393 kilogram (kg).
Polisi lalu melakukan pengem
bangan terhadap jaringan tersebut.
Tim satgas akhirnya menangkap AS
dan HW di Ruko Pasar Modern Bekasi
Town Square, Bekasi Timur, dengan
barang bukti 511 kg sabu. Tidak ber
selang lama petugas juga meringkus
NW, narapidana di LP Cilegon.
Menurut Listyo, pihaknya kemu
dian menetapkan dua WN Nigeria
itu sebagai tersangka. UCN diketahui
menyuruh CSN untuk mencari kurir
membawa narkoba. “Hasil interogasi
terhadap para tersangka diketahui
bahwa pengendali utama ialah OC
yang diduga warga negara Nigeria.
OC telah ditetapkan sebagai DPO,”
kata Listyo.
Kabid Humas PMJ Kombes Yusri
Yunus menambahkan, para tersangka
dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider

Pasal 115 ayat (2) lebih subsider Pasal
112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1)
dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dengan ancaman
maksimal hukuman mati.

Koordinasi

Kasus narkoba yang dikendali
kan warga binaan di Cilegon masih
didalami. Penyidik Polri pun lang
sung berkoordinasi dengan pihak
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM. “Kita
tetap komunikasi dengan Ditjen PAS,
bagaimana dengan sistem pemen
jaraan di sana,” ujar Kepala Divisi
Humas Polri Irjen Argo Yuwono.
Sejauh ini, kata Argo, Ditjen PAS
kooperatif dan bersedia memberi
kan informasi secara lengkap kepada
penyidik.
“Semuanya bisa kita komunikasi
kan dengan baik. Kasusnya akan kita
kembangkan lagi, masuknya ke In
donesia melalui apa, yang menerima
siapa, ini masih panjang.”
Di tempat yang sama, Kepala
Bareskrim Polri Komjen Agus An
drianto membeberkan sepanjang
tahun ini reskrim polda jajaran telah
menangkap 24.878 tersangka dari
19.229 kasus narkoba. Barang bukti
yang disita sebanyak 2,14 ton ganja,
6,44 ton sabu, 73,4 gram heroin, 106,84
gram kokaina, 34 ton tembakau gorila,
dan 239.227 butir pil ekstasi.
Adanya barang bukti itu, imbuhnya,
menandakan peredaran gelap narko
tika masih marak di Tanah Air. Oleh
karena itu, Polri akan bekerja sama
dengan stakeholders lainnya, seperti
BNN, Ditjen PAS, Ditjen Bea dan Cukai,
serta para pegiat antinarkotika untuk
memerangi peredaran barang laknat
tersebut. (Faj/Ykb/Medcom/J-2)

MI/VICKY GUSTIAWAN

PENGUNGKAPAN SABU 1,129 TON: Barang bukti dan tersangka dihadirkan saat rilis

pengungkapan kasus peredaran narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Tim Satgas
Narkoba dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat mengungkap penyelundupan 1,129 ton
sabu senilai Rp1,6 triliun jaringan Timur Tengah-Indonesia.
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Aparat Terlibat Pungli bakal Ditindak
OPERASI pemberantasan aksi
premanisme dan pungutan
liar di kawasan Pelabuhan
Tanjung Priok, Jakarta Utara,
terus dilakukan. Pihak kepoli
sian memastikan tidak akan
menutup mata apabila ada ok
num aparat penegak hukum
yang terlibat kejahatan itu.
“Kalau benar ada aparat
terlibat akan kita tindak
tegas,” ujar Kepala Bidang
Humas Polda Metro Jaya
Kombes Yusri Yunus di Kan
tor PMJ, kemarin.
Ia mengatakan kepolisian
masih terus mencari pelaku
yang membuat resah para
sopir truk kontainer. Sejauh
ini sudah 50 orang diaman
kan, kemudian ditetapkan
sebagai tersangka dan di

tahan. Menurut dia, penang
kapan dilakukan di sekitar
lokasi Depo Dwipa, Depo
Fortune, Arteri NPCT1, dan
Cilincing. Mereka merupa
kan sindikat.
Kapolres Pelabuhan Tan
jung Priok AKB Putu Kholis
menambahkan, pihaknya
juga meringkus koordina
tor pungli yang merupakan
supervisor PT MTI, Ahmad
Zainul Arifin. Karyawan
outsourcing ini bertugas
mengatur personel yang
dibutuhkan PT JICT. Dia
membawahi 38 operator.
“Yang bersangkutan bisa
memerintahkan operator RTG
(crane) untuk mendahului truk
mana yang akan didahului
atau tidak, ketika ada pemberi

tahuan melalui HT dari control
tower jika sudah melebihi
waktu bongkar muat yang
ditentukan,” kata Kholis.
Tersangka mengetahui
aktivitas para operator di ba
wah pengawasannya. Para
pelaku menggunakan modus
meletakkan uang di kantong
plastik atau botol air mine
ral. “Dalam sehari bisa dapat
Rp100 ribu-Rp150 ribu.”
Pada kesempatan ter
pisah, Kadiv Humas Polri
Irjen Argo Yuwono mene
gaskan, selain di PMJ, ope
rasi pemberantasan pungli
juga dilakukan di seluruh
polda. Itu merupakan in
struksi dari Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo. (Ykb/
Medcom/J-2)

nusantara

Petani di Sulsel Mulai Lirik
Pertanian Alami
UNTUK mengoptimalkan perta
nian di dalam negeri dan tidak
tergantung pada pupuk subsidi,
Serikat Petani Alami (SPA) Butta
Toa, Kabupaten Bantaeng, Su
lawesi Selatan, melakukan
sosialisasi pentingnya perta
nian alam/organik. Tujuannya
untuk memutus mata rantai
kapitalisme dan ketergantun
gan pupuk subsidi.
SPA Butta Toa punya tekad
menyebarluaskan gerakan
pertanian alami ke semua desa
di Kabupaten Bantaeng, agar
saat terjadi kelangkaan pupuk
subsidi pemerintah, petani
tetap bisa bertanam karena
tidak bergantung pada pupuk
kimia. Mereka memakai pu
puk organik agar tidak meru
sak unsur hara tanah.
Ketua Komunitas Tani Alami
(KTA) Desa Lumpangan, Jus
wansar yang merupakan bagian
Cabang SPA Butta Toa di Desa
Lumpangan sejak 2015 men
dorong petani untuk melakukan

pertanian organik, dan 2017
serikat tersebut secara hukum
telah sah sebagai organisasi.
“Tujuan dari bertani alami
ialah pangan yang sehat. Ke
mudian, biaya produksi yang
minim. Dia menyebut, dengan
menggunakan pupuk alami,
bisa menekan biaya produksi
pertanian hingga 80% jika
dibandingkan dengan meng
gunakan pupuk kimia,” kata
Juswansar, kemarin.
Tidak hanya menekan biaya
produksi, hasil pertanian dari
pupuk organik juga sangat
baik jika dibandingkan de
ngan pupuk kimia. Dia men
contohkan, dalam satu helai
padi yang dihasilkan pupuk
organik, tercatat ada sekitar
300-600 bulir padi, sedang
kan pertanian konvensional
hanya memiliki 200-400 bulir
padi setiap tangkainya.
Persoalan ketahanan pa
ngan menjadi perhatian se
jumlah daerah. Wakil Guber

nur Provinsi Babel, Abdul Fa
tah, mengatakan ada beberapa
langkah yang disiapkan untuk
menjaga ketahanan pangan, di
antaranya food estate di Bang
ka dan Belitung dengan luas
sekitar 2.000 hektare (ha).
Demikian juga di Kabupaten
Kepahiang, Provinsi Bengkulu,
produksi padi rata-rata menca
pai 47,4 kuintal per ha di atas
rata-rata produksi padi tingkat
provinsi. Bupati Kepahiang,
Hidayatullah Sjahid, menjamin
ketersediaan pangan di Beng
kulu terjamin dan aman.
Sebaliknya, di Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, ribuan
hektare sawah di Kecamatan
Kandanghaur hingga kini be
lum mulai tanam. Pasalnya,
areal persawahan terletak di
ujung irigasi dua waduk besar
sehingga wilayah Kandanghaur
selalu paling akhir mendapat
kan gelontoran air. Dari 6.000 ha
sawah, ada 4.000 ha belum bisa
ditanami. (LN/RF/MY/UL/N-1)

Eksportir Sumut Didorong
Ekspor Barang Jadi
WAKIL Gubernur Suma
tra Utara Musa Rajekshah
meminta para eksportir di
provinsinya untuk mengalih
kan komoditas ekspor dari
bahan mentah ke barang jadi.
Wagub Musa mengatakan
sudah saatnya para eksportir
meningkatkan nilai jual ko
moditas dengan tidak mengi
rim bahan mentah.
“Kita harapkan eksportir
tidak hanya mengekspor ba
rang mentah, tapi juga barang
yang siap jadi dengan ke
masan baik, serta siap diper
dagangkan di luar negeri,”
ujar Musa, kemarin.
Untuk itu, dia sudah me
minta dinas terkait untuk
memberikan pelatihan kepada
para eksportir. Salah satu ke
terampilan dan pengetahuan
teknologi yang perlu diberikan
ialah untuk menarik minat
pasar, terutama mengenai
pengemasan produk.
“Negara-negara tertentu
sangat menuntut produk yang
sangat higienis, apalagi ba
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rang-barang untuk konsumsi
manusia,” imbuhnya.
Lebih jauh, Wagub menga
takan, salah satu produk asal
Sumut yang akan mampu
bersaing dengan negara lain
ialah yang berasal dari ko
moditas pertanian dan perke
bunan. Menurutnya, produk
industri teknologi mungkin
banyak yang maju di negara
lain. Namun, dia optimistis
produk-produk dari sektor
pertanian dan perkebunan
Sumut memiliki daya saing.
Badan Pusat Statistik men
catat nilai ekspor Sumut
pada Maret 2021 naik sebe
sar 40,86% menjadi US$1,04
miliar. Terbesar ialah ekspor
lemak serta minyak hewan
dan nabati sebesar 99,45%.
Dari Bangka Belitung, ke
beradaan tambak udang yang
menjamur mampu meng
gerakkan perekonomian.
Namun, keberadaan tambak
udang ini justru menimbul
kan berbagai permasalahan
terhadap lingkungan.

Untuk itu, Staf Khusus Guber
nur Babel Bidang Lingkungan
Hidup, Elly Rebuin, mengusul
kan keberadaan tambak udang
ini untuk di evaluasi.
“Keberadaan tambak
udang ini menggerakkan
ekonomi, tetapi berdampak
terhadap lingkungan yang
berujung merugikan masya
rakat. Nah, kita harapkan
bagaimana tambak udang
tetap jalan, tapi lingkungan
terjaga,” kata Ely.
Ia menyebutkan beberapa
tambak udang yang menuai
permasalahan lingkungan
dan merugikan masyarakat
seperti di Pantai Cemara. Di
sana ditemukan banyak ikan
mati diduga tercemar limbah
tambak udang.
“Hari ini saya mendapat
kan laporan dari pemilik
perkebunan sawit di Desa
Tangjung Langka, terkait
dengan banyak pohon sawit
yang rusak, bahkan mati aki
bat tambak udang,” ungkap
nya. (YP/RF/N-1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi resmi menahan
Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian.
Penahanan itu terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul dan Pondok
Ranggon, Jakarta Timur. Tanah itu rencananya untuk
proyek pembangunan rumah DP Rp0.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menyebut pihaknya melakukan penahanan paksa terhadap Tommy selama 20
hari. “Terhitung mulai 14 Juni 2021 sampai 3 Juli 2021 di
Rutan KPK Gedung Merah Putih,” kata Lili, kemarin.
Sebelumnya, KPK juga telah menahan Direktur
Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana
Jaya Yoory Corneles dan Wakil Direktur PT Adonara
Anja Runtuwene. Dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp152,5 miliar ini, penyidik kembali
menetapkan satu tersangka, yakni Direktur PT Aldira
Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar.
Penetapan Rudy sebagai tersangka dilakukan
berdasarkan surat perintah penyidikan pada 28
Mei 2021. KPK telah memanggil secara patut, tetapi
Rudy mengonfirmasi tidak bisa hadir dan meminta
penjadwalan ulang. (Tri/J-2)

JPU Nilai Pleidoi Rizieq
Banyak Keluh Kesah
SIDANG lanjutan kasus berita bohong tes swab
Rumah Sakit Ummi Bogor, dengan terdakwa Rizieq
Shihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemarin. Sidang kali ini beragendakan
pembacaan replik oleh tim jaksa penuntut umum
(JPU).
JPU menyatakan pleidoi atau pembelaan terdakwa
Rizieq Shihab dan tim kuasa hukumnya dalam
perkara tersebut sarat emosional dan tidak berdasar fakta-fakta persidangan karena lebih banyak
berkeluh kesah. “Terlalu banyak menyampaikan
keluh kesahnya yang hampir tidak ada hubungannya
dengan pokok perkara yang sedang disidangkan,”
kata JPU.
JPU menilai pleidoi setebal 131 halaman yang dibacakan langsung oleh Rizieq Shihab pada sidang sebelumnya, Kamis (10/6), banyak memasukkan tudingan
kepada sejumlah pihak dan tidak nyambung.
Selain itu, JPU juga membantah tuntutan enam
tahun penjara kepada mantan pentolan ormas FPI
itu tidak berdasarkan fakta persidangan. “Tuntutan
itu dibuat berdasarkan fakta-fakta persidangan,”
tegas JPU. (Faj/J-2)

PT. ESENSIAL PRODUK LOKAL
Berkedudukan di Jakarta Selatan
PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILALIHAN
Direktur PT. Essensial Produk Lokal (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan perubahan pemegang
saham Perseroan, dimana PT. Skydweller Indonesia Mandiri telah menjadi pemegang saham mayoritas
dan pengendali Perseroan pada tanggal 27 April 2021.
Pengambilalihan saham oleh PT. Skydweller Indonesia Mandiri dilakukan langsung dari pemegang
saham Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 125 (1) Undang-undang No. 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam
pasal 1334 (1) & (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Jakarta, 15 Juni 2021
Direktur
PT. ESENSIAL PRODUK LOKAL

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

:
:
:

Rabu, 07 Juli 2021
14.00 WIB – Selesai
MD Place Tower 1
Jl. Setiabudi Selatan No. 7
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
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.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan 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 ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan
agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Penjelasan mata acara RUPSLB:
- Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
Perseroan akan mengangkat Komisaris dan mengangkat Direktur. Berdasarkan Peraturan OJK dan Anggaran Dasar
Perseroan, Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan dalam RUPSLB Perseroan.
- 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.
Perseoran akan merubah anggaran dasar sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan akan ditetapkan melalui
RUPSLB.
Catatan :
Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada
para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan
dengan melakukan Physical Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun Perseroan
memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini
merupakan undangan resmi, Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada laman (website) Perseroan www.mdpictures.com
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal
rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs Perseroan
www.mdpictures.com. dan situs Bursa Efek Indonesia.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tanggal
14 Juni 2021 pukul 16.00 WIB;
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam
penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/
yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan
Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham
dapat mengunduh surat kuasa yang tedapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject
“Surat Kuasa RUPS MD Pictures 7 Juli 2021” melalui email www.mdpictures.com Asli surat kuasa wajib disampaikan
secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora yang
EHUDODPDWGL.LUDQD%RXWLTXH2I¿FH-O.LUDQD$YHQXH%ORN)1R.HODSD*DGLQJ-DNDUWD8WDUDSDOLQJODPEDW
3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang
Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif
37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD .6(, GLZDMLENDQPHPEHULNDQ.RQ¿UPDVL7HUWXOLVXQWXN5DSDW .785 NHSDGD
petugas pendaftaran.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap
mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan
suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas,
maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham
mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
 'HPL DODVDQ NHVHKDWDQ 3HUVHURDQ WLGDN PHQ\HGLDNDQ /DSRUDQ7DKXQDQ GDODP EHQWXN ¿VLN GDQ 3HPHJDQJ 6DKDP
atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang
diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya
menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih
awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan pemeriksaan suhu badan (thermal check) di lokasi yang disediakan
sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara
yang terjangikt Covid-19, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
 F %DJL3HPHJDQJ6DKDPDWDX.XDVD3HPHJDQJ6DKDP\DQJVDK\DQJKDGLUVHFDUD¿VLNGDQGDSDWPHPDVXNLUXDQJ
rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengisi
)RUP'HNODUDVL.HVHKDWDQ\DQJGLVHGLDNDQSDGDVDDWSHQGDIWDUDQVHEHOXPPHPDVXNLUXDQJDQUDSDW
d. Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang lolos maupun tidak lolos melewati prosedur thermal check
PDXSXQ)RUP'HNODUDVL.HVHKDWDQDNDQGLKLPEDXXQWXNPHPEHULNDQNXDVDQ\DVHFDUDH3UR[\NHSDGD3HQHULPD
Kuasa Independen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
e. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan dan physical distancing yang ditetapkan
pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:
i. Membawa surat keterangan sehat dan hasil PCR Swab Test Antigen yang berlaku 1 hari sebelum tanggal
RUPST dan RUPSLB dilaksanakan yaitu 6 Juli 2021.
ii. mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat;
iii. wajib menggunakan masker sebelum masuk ke dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung;
iv. menjaga jarak aman dengan orang lain sekurang-kurangnya sejauh 1 (satu) meter;
v. tidak berjabat tangan atau bersentuhan kulit secara langsung
10. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau kuasanya
serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau
kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari
Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat .
Jakarta, 15 Juni 2021
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