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Vaksinasi Individu Berbayar

I

NDONESIA terus berkejaran
dengan waktu untuk secepatnya menyelesaikan vaksinasi
sesuai target. Vaksinasi ialah
salah satu strategi membentuk
kekebalan komunitas sehingga
terbebas dari covid-19.
Covid-19 ternyata lebih cepat
menyebar ketimbang kemampuan kita melakukan vaksinasi.
Kemarin, terdapat 36.197 kasus
harian positif covid-19 sehingga
totalnya sudah mencapai 2.527.203
kasus. Covid-19 telah mencabut
66.464 nyawa.
Sementara itu, vaksinasi ditargetkan 181.554.465 orang. Hingga 10
Juli sejak vaksinasi pertama digelar
pada 13 Januari, baru 14.969.330
orang menerima vaksinasi kedua
dan sebanyak 36.193.076 menerima vaksinasi pertama.
Patut diapresiasi keinginan pemerintah untuk mengejar kecepatan vaksinasi massal kendati
menemui kendala. Target vaksinasi
harian dinaikkan dari 1 juta dosis
per hari menjadi 2 juta dosis per
hari.
Mengejar target harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Karena itulah, sejak 18 Mei,
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Diskriminasi yang Positif

duta

DENGAN vaksinasi cara berbayar ini bagaimanapun terasa ada diskriminasi walau positif. Ini memang suatu kesempatan
baik bagi WNI yang merasa mampu dan
berlebih hartanya, untuk berbakti kepada
negara dalam rangka membantu mewujudkan kesehatan manusia Indonesia.

individu sesuai kemampuan finansial personal.
Prinsip yang harus dipegang teguh ialah semakin banyak orang yang
divaksinasi akan semakin bagus untuk mempercepat tercapainya
kekebalan komunitas.
Tidak perlu dipersoalkan caranya, apak ah
melalui vaksinasi gratis
atau berbayar.
Eloknya lagi, ke depannya,
vaksinasi gratis bisa lebih banyak disiapkan di puskesman
atau posyandu agar lebih
dekat dengan masyarakat. Kalau mau mendapatkan pelayanan
bersifat personal di ruangan berpendingin,
silakan mendatangi
rumah sakit dan
bayar sendiri. Karena itu, vaksinasi
gotong royong individu perlu dibuka seluas-luasnya,
tidak hanya terbatas pada Kimia Farma
Group.

M Rachmat Tirtapradja

Ikut saja Gratisan

MEMANGNYA kenapa kalau berbayar?
Bukankah peruntukannya bagi yang enggak mau repot antre vaksin gratis. Kalau
mau gratis ya ikut saja yang gratisan.
Sederhana.

Tri Widodo

Ternyata Gagal Paham

HADUUUUH....ternyata gagal paham.

Aida Fitri Handayani

Tidak Ada Pemaksaan

PEMERINTAH kan tak memaksa dan ada
pilihan. Kalau enggak mau berbayar ya
ikutlah yang gratis saja.

Ichsan Alamsyah

Mungkin sudah Habis

YANG gratis mungkin sudah habis, tapi
kalau mau bayar ada di Kimia Farma.

Rhein Ang

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com
Kirimkan komentar Anda atas tema: Sulit Memberi Pemahaman Kepada Covidiot Saat Pandemi
(13-19 Juli 2021) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.comsia.com

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk

Gaya Hidup Halal ala Anak Milenial

ONSEP halal sudah menjadi gaya
hidup banyak kalangan terutama
milenial yang saat ini sedang
marak diperbincangkan. Halal lifestyle
tak melulu bicara tentang makanan
dan minuman, akan tetapi sudah meluas pada gaya berpakaian, tata rias,
pariwisata, dan bahkan sampai pada
keuangan. Ini tentu menjadi peluang
para pelaku bisnis di Indonesia.
Generasi milenial itu merupakan
anak-anak muda yang tak antipe
rubahan, bahkan mereka bisa menjadi
trendsetter dalam gaya hidup di masyarakat. Enggak usah membandingkan
dengan generasi sebelumnya, pasti
berbeda.
Kalau mengacu kata halal, di benak
anak-anak milenial sudah terpatri
tentang sesuatu yang pasti baik, bersih, higienis, dan sehat. Tidak ada
sesuatu yang buruk di dalam konsep
tersebut. Itu sebabnya pelan, tapi pasti
mereka mulai menggandrungi tentang
isu ini.
Kebiasaan kulineran tak dimungkiri
jadi tren gaya hidup anak milenial.
Mereka tak segan berburu ke segenap

Kekuatan tren
halal ini memang
cenderung ada
peningkatan di
kalangan anak-anak
muda. Mereka itu kan
sosok yang melek
teknologi dan mudah
mengakses berbagai
sumber informasi.
penjuru mata angin bila mendengar
ada menu-menu baru. Karena melek
teknologi, media sosial pun jadi jembatan penghubung yang efektif.
Selain itu, anak muda jaman sekarang akan memilih menu-menu makanan yang keren dan unik. Kebiasaan
ini juga cenderung dikaitkan dengan
aktivitas media sosial karena mereka
berburu makanan yang unik tersebut

guna keperluan di-posting di media
sosial.
Tidak berbeda jauh dengan gaya berbusana. Ini tantangan bagi industri harus selalu mengembangkan produknya
agar diminati anak-anak muda. Hanya
saja, jangan heran kalau tren akan sering berubah, mengingat mereka juga
melihat gaya para idolanya.
Kekuatan tren halal ini memang cenderung ada peningkatan di kalangan
anak-anak muda. Mereka itu kan sosok
yang melek teknologi dan mudah meng
akses berbagai sumber informasi. Ini
menjadi tantangan bagi para pelaku
kuliner dan fesyen untuk sering-sering
melongok media sosial anak-anak milenial. Cocok atau tidak cocok dengan
sodoran menu yang disajikan, bakal
menjadi bahan perbincangan. Apalagi
dengan telepon di tangan, dalam sekejap
informasi sudah beredar luas di dunia
maya.

Riska Aulia

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - KEDUA
PT. BERKAT GEMILANG PERKASA
PT. BERKAT GEMILANG PERKASA (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Kedua (“RUPS”) Perseroan yang akan
diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal
: Rabu, 28 Juli 2021
Waktu
: Pukul 10.00 WIB
Tempat
: Gedung Graha Dinamika, Jl. Tanah Abang II No. 49 & 51, Kelurahan Petojo
Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Agenda Rapat
: 1. /=PEłG=OEPEJ@=G=J-AJCQNQO-ANOANK=JĢ
2. -ANQ>=D=J-AJCQNQO-ANOANK=JĢ
3. -ANQ>=D=JPAIL=PGA@Q@QG=J-ANOANK=JĢ
4. -ANQ>=D=J=H=I=PHAJCG=L-ANOANK=JĢ
5. -ANQ>=D=J-=O=H-ANOANK=JĢ
6. Perubahan Pasal 15 Perseroan.
Dalam panggilan ini, Direksi juga menyampaikan bahwa RUPS Pertama telah di selenggarakan pada
tanggal 02 Juli 2021, bertempat di Gedung Graha Dinamika, namun dalam RUPS Pertama tersebut tidak
mencapai kuorum. Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukanlah pemanggilan RUPS Kedua ini.
Penjelasan mengenai materi RUPS telah tersedia di kantor Perseroan.
Jakarta, 13 Juli 2021
Direksi PT. BERKAT GEMILANG PERKASA

PT MD PICTURES Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT MD PICTURES Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) keduanya disebut “Rapat” pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan mata
acara Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs
web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 sampai pukul 16:00 WIB atau pemilik rekening efek di
Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa,
tanggal 27 Juli 20201. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, 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.
Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yakni harus sudah
diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
Jakarta, 13 Juli 2021
PT MD PICTURES Tbk
DIREKSI

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. FOODTECH INDONESIA (“Perseroan”)
Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal
Jam
Tempat

: Jumat, 30 Juli 2021
: 10.00 WIB
: Komplek Duta Indah Iconic C-42
Jl MH Thamrin,Tangerang 15143
Acara Rapat : I. Pembagian Deviden 2020.
II. Memutuskan hal-hal lain yang perlu.
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut
tersedia di kantor Perseroan, sejak tanggal dilakukan
pemanggilan RUPSLB sampai dengan tanggal RUPSLB
dilakukan.
Pengumuman panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan
undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Jakarta, 13 Juli 2021
Direktur
PT. FOODTECH INDONESIA
INNEKE

Direksi PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal
Waktu
Tempat

: Rabu, 4 Agustus 2021;
: 10:00 WIB
: Wisma Bali United
Jl. Panjang No. 29, Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta 11520

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
A. RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
dan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan jumlah
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
Penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :
Mata acara pertama sampai keempat merupakan mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan mata acara kelima untuk memenuhi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
B. RUPSLB
1. Persetujuan perubahan tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
(i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
(ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
(iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :
a. mata acara pertama merupakan persetujuan perubahan penggunaan dana sisa hasil penawaran umum untuk pembelian
capital expenditure, penambahan modal kerja anak untuk pembayaran utang anak kepada induk dan investasi dalam
pembelian/akuisisi entitas berbasis teknologi, content dan komunitas digital;
b. mata acara kedua, perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tersebut.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada
PT. Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung
Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif.
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada
pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan
saham di Bursa efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai
penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam
rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian
Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
1) Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan
dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI http://akses.ksei.co.id/ beserta dengan panduan resmi yang
disediakan di situs resmi KSEI (http://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa
diluar aplikasi eASY.KSEI dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Jl. Mahendradatta Utara no 75, Ubung, Denpasar Utara,
Bali 80118, atau Gedung Bali United, Lantai 1, Jl. Panjang No. 29, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520.
b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/
minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan
menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan disitus web resmi
eASY KSEI dan situs web Perseroan (www.baliutd.com) atau dengan cara mengirimkan permintaan melalui email
corporate.secretary@baliutd.com sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan 14 (empat belas) hari
sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat.
4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan
Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang
Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI.
Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas
AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.
KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
i. Proses Registrasi;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
iv. Tayangan RUPS.
5. 3HPHJDQJ 6DKDP DWDX NXDVD 3HPHJDQJ 6DKDP \DQJ EHUPDNVXG XQWXN PHQJKDGLUL 5DSDW VHFDUD ¿VLN GLPLQWD XQWXN
membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
a. Untuk Pemegang Saham individu:
- Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat)
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
- Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Pengurus/Direktur yang berwenang atau Kuasanya;
- Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari
pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat
diselenggarakan); dan
- Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat)
6. %DJL3HPHJDQJ6DKDPDWDXNXDVD3HPHJDQJ6DKDP\DQJEHUNHQDQXQWXNWHWDSKDGLUVHFDUD¿VLNGDODP5DSDWZDMLE
mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
a. membawa asli Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR (negatif) yang diperoleh dari rumah
sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampai 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal
3 Agustus 2021, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
bersangkutan
b. Menggunakan masker
c. Deteksi pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang
mengalami suhu tubuh diatas normal.
d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat.
e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait taat
cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan
pengendalian terpadu untuk menccegah penyebaran Virus COVID-19.
7. 8QWXNNHWHUWLEDQ5DSDWGLKDUDSNDQSDUD3HPHJDQJ6DKDPDWDX.XDVD3HPHJDQJ6DKDPKDGLU¿VLNGDODP5DSDWGLPLQWD
dengan hormat untukdapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Bali, 13 Juli 2021
Direksi Perseroan

