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JAKARTA – Pemerintah melalui Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) telah menyalurkan dana program
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp
3,41 triliun sepanjang 2016 hingga April
2020, dana itu terdistribusikan kepada
60.060 petani dengan total lahan 136.345
hektare (ha).
Program PSR terus dikebut
salah satu tujuannya untuk
mengamankan pasokan sawit
bagi industri hilir sehingga program mandatori biodiesel tetap
berjalan.
Direktur Utama BPDPKS
Eddy Abdurrachman mengatakan, penyaluran dana BPDPKS
dilakukan melalui instrumen
program penyaluran dana yang
merupakan kebijakan dan kewenangan dari kementerian/
lembaga (K/L). “BPDPKS akan
menyalurkan atau mencairkan
dana PSR ke petani dengan tepat
sasaran, yaitu petani swadaya,
sebagian besar petani swadaya
berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah dan
mereka menguasai lahan kurang
dari 4 ha,” kata dia dalam diskusi
tentang Kebijakan Percepatan
Peremajaan Sawit Rakyat di
Jakarta, Selasa (19/5).
Eddy Abdur rachman juga
menjelaskan, kebanyakan dari
peser ta program PSR berasal dari masyarakat lokal dan
transmigran dengan tingkat
pendidikan rendah dan hal inilah yang menjadi fokus utama
pencairan dana PSR. “BPDPKS
sudah menyediakan sebuah aplikasi yang mendukung program
PSR melalui aplikasi PSR online.
Sebelumnya, kami juga telah bekerja sama dengan Kementerian

Eddy Abdurrachman
Agraria dan Tata Ruang/Badan
Per tanahan Nasional (ATR/
BPN) untuk menyelesaikan
simpul masalah yang dihadapi
para pekebun sawit di Tanah
Air,” jelas dia.
Sementara itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(Apkasindo) mendukung penuh
rencana pemerintah yang ingin
mempercepat dan meningkatkan realisasi program PSR menjadi 500 ribu ha pada periode
2020-2022. Ketua Umum DPP
Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, PSR seluas 500 ribu
ha merupakan program penting
untuk mendorong industri sawit
yang berkelanjutan.
“Program PSR 500 ribu ha

bisa dicapai asalkan pemerintah
serius dan memegang target
tersebut, jangan hanya di atas
kerja saja dan merupakan sebuah mimpi,” kata Gulat.
Program PSR 500 ribu ha
bisa dicapai asalkan manajemen
BPDP-KS memaksimalkan kinerjanya dan mengutamakan
keberlanjutan petani dan kebun
kelapa sawit, juga Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/
Kota harus diajak bekerja sama
berdiskusi untuk mempercepat PSR. “Tahun ini, pandemi
Covid-19 memang berdampak
pada semua sektor termasuk
sawit tetapi operasi perkebunan
sawit tetap dilaksanakan sesuai
dengan protokol pencegahan
Covid-19 dan kami berharap pandemi Covid-19 ini tidak menganggu target PSR 500 ribu ha
karena pandemi Covid-19 hanya
mempengaruhi ekspor minyak
sawit,” jelas Gulat Manurung.
Dia menjelaskan, tujuan pemerintah ingin mempercepat
program PSR 500 ribu ha adalah
untuk mengamankan pasokan
industri hilir kepala sawit termasuk mandatori penggunaan
biodiesel. Karena itu, kunci
kesuksesan PSR adalah integrasi antara kebun dan pabrik
pengolahan sawit, keduanya
harus terkoneksi. “Kebanyakan
masalah yang terjadi di lapangan
terkait PSR adalah banyak petani
yang mengajukan PSR tetapi
ditolak karena kebunnya diklaim
masuk ke dalam kawasan hutan.
Agar permasalahan soal kebun
masuk dalam kawasan hutan tidak terjadi lagi maka diperlukan
kolaborasi antarpemerintah,”
ungkap Gulat.
Secara spesifik, Apkasindo
mengusulkan beberapa terobosan guna mempercepat program
PSR sehingga target 500 ribu
ha bisa tercapat, di antaranya
penyaluran bibit unggul harus
merata, kemudahan akses dana
bantuan PSR sebesar Rp 25 juta
per ha, dan kemudahan bagi
pekebun untuk mengakses
fasilitas kredit usaha rakyat
(KUR) dengan bunga kredit
ringan yaitu 6% per tahun. Di
sisi lain, perlunya pendampingan
kepada para petani kelapa sawit
dan penyelesaian konflik lahan
perkebunan kelapa sawit. “PSR
500 ribu ha bagus sehingga harus didukung dengan program
percepatan yang masuk akal.
Saat ini adalah laporan bahwa
masih banyak petani sawit yang
mengalami kendala administrasi
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Lestarikan Keanekaragaman Hayati
Koordinator Tim Ranger PT Royal Lestari Utama (RLU) menunjukkan nimfa serangga dari family Flatidae yang hidup di dalam kawasan Wildlife Conservation Area (WCA) yang dikelola RLU di Tebo, Jambi, Selasa (19/5/2020). RLU perusahaan karet alam terintegrasi dan berkelanjutan mendedikasikan
sebagian lahan menjadi kawasan WCA dan area konservasi beragam flora dan fauna yang ada di dalamnya, termasuk berbagai jenis serangga sebagai
elemen penting dalam ekosistem hutan yang berperan penting dalam suksesi ekologi sehingga hutan menjadi lestari.

pencairan dana PSR oleh dinas
perkebunan, sehingga perlu
kerja sama serius dari dinas
perkebunan kota/kabupaten,”
papar Gulat.
Orang Rimba Dukung Sawit
Sementara itu, Orang Rimba
di Jambi memberikan dukungannya terhadap keberadaan industri sawit. Hal tersebut tercermin
dari kesepakatan yang dilakukan
antara sekelompok Orang Rimba
dan pihak keamanan perusahaan
sawit PT SAL di Jambi, Minggu
(17/5). Sebelumnya sempat
terjadi ketegangan akibat pemukulan tiga orang sekuriti PT
SAL Jambi oleh sekelompok
Orang Rimba, namun kemudian
berakhir damai. Kedua pihak
telah sepakat berdamai dan berjanji bekerja
sama untuk
menjaga
stabilitas keamanan di
lingkungan
masing-masing. (tl)

JAKARTA–Perum Bulog menyatakan bahwa hingga kini importasi daging kerbau dari India
masih terkendala karena negara
itu masih menerapkan karantina
wilayah (lockdown) demi memutus penyebaran Covid-19. India
masih akan menerapkan lockdown
sampai 31 Mei nanti.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog
Tri Wahyudi Saleh menjelaskan,
BUMN pangan itu mendapat
penugasan impor daging kerbau
sebanyak 100 ribu ton untuk
tahun ini. Dari total 100 ribu ton,
seharusnya 25 ribu ton daging
kerbau sudah bisa masuk ke
Indonesia sebelum Lebaran guna

memenuhi kebutuhan protein
hewani masyarakat Indonesia tapi
realisasinya terhambat karena
India yang masih menerapkan
lockdown. “Kami sudah melakukan bidding, melakukan lelang di
sini, dan sudah siap untuk masuk
25 ribu ton. Hanya saja pada saat
sudah selesai tendernya, di sana
lockdown sampai hari ini,” kata Tri
di Jakarta, kemarin.
Tri menuturkan, India masih
akan menerapkan lockdown sampai 31 Mei. Stok daging beku dari
hewan kerbau sudah tersedia di
India, hanya saja tidak ada rumah
potong hewan (RPH) yang beroperasi. “Hewannya ada, tetapi
RPH tidak ada yang kerja karena

lockdown. Jadi tidak ada yang
motong, ini masalah buat kita,”
kata dia. Namun demikian, Tri
mengaku kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia saat ini
dapat dipenuhi melalui ayam ras
siap potong dari peternak mandiri.
BUMN sektor perunggasan,
PT Berdikari (Persero), mendapat
penugasan untuk dapat membeli
atau menyerap ayam peternak
untuk menstabilisasi harga ayam
hidup (livebird) yang jatuh pada
beberapa bulan lalu. Pada April
lalu, Berdikari menyatakan telah
menyerap 500 ribu ekor ayam hidup dari peternak mandiri dengan
harga Rp 17.500 per kilogram
(kg). (tl/ant)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal
Pukul
Tempat

PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan
ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, berada di Ruang Rapat
Perseroan, Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa.
I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Rapat diselenggarakan dari pukul 14.17 sampai dengan 15.05 WIB.
A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang sah yang berjumlah 1.364.995.316 saham atau sama dengan 76,57% dari jumlah
keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai
dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.782.663.575 saham, dengan memperhatikan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2020 sampai dengan penutupan
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum
kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar
Modal, telah terpenuhi.
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur (Independen)
:
Tuan JASIN HERMAWAN
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama
:
Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR
C. Mata Acara Rapat
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan tahun buku 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 mereka lakukan dalam
tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi.
(untuk selanjutnya disebut Rapat)
D. Kesempatan Tanya Jawab
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
F. Keputusan Rapat
Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut
adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat :
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara abstain (blanko);
Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju;
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Rapat diselenggarakan dari pukul 15.11 sampai dengan 15.24 WIB.
A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang sah yang berjumlah 1.364.995.391 saham atau sama dengan 76,57% dari jumlah
keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai
dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 1.782.663.575 saham, dengan memperhatikan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 April 2020 sampai dengan penutupan
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum
kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar
Modal, telah terpenuhi.
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur (Independen)
:
Tuan JASIN HERMAWAN
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama
:
Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR
C. Mata Acara Rapat
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta
kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi maupun fasilitas pinjaman yang
akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
D. Kesempatan Tanya Jawab
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
F. Keputusan Rapat
Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut
adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama dan Kedua :
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara abstain (blanko);
Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju;.
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat..
Keputusan Rapat :
1.

Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta
kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar
Modal, maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya.

2.

a.

Keputusan Rapat :
1.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

2.

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. sebesar Rp. 74.857.330.329,00, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan.

3.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena
sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

4.

a.

b.

Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020, sebesar sama dengan tahun
buku sebelumnya (tahun buku 2019) atau dengan kenaikan tidak melebihi 8 %
dari tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi.
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Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang
saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2020, yaitu dengan susunan :
i.
PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, sejumlah 1.324.988.580
(satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh
delapan ribu lima ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 132.498.858.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus
sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);
ii.
UOB KAY HIAN PTE. LTD., sejumlah 107.575.819 (seratus tujuh juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.757.581.900,00 (sepuluh miliar tujuh ratus
lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah);
iii. Masyarakat, sejumlah 350.099.176 (tiga ratus lima puluh juta sembilan
puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 35.009.917.600,00 (tiga puluh lima miliar sembilan
juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus Rupiah);
-sehingga seluruhnya berjumlah 1.782.663.575 (satu miliar tujuh ratus delapan
puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 178.266.357.500,00 (seratus tujuh
puluh delapan miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu
lima ratus Rupiah).

b.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam
akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para
pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham
Perseroan yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30
April 2020 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Jakarta, 20 Mei 2020
PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk
Direksi

: Kamis, 11 Juni 2020
: 10:00 WIB – selesai
: PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Ruang Transformasi Gedung B Kantor Pusat
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia

dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2019.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 12 ayat 2 huruf b.6. dan Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal
23 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) No. PER-09/MBU/07/2015
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan BUMN.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat
(1) UUPT.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 59
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun 2020.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta (ii) Pasal 96
dan 113 UUPT.
6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Bab V Pasal 20 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, dan Pasal 23 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Menteri
BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas BUMN, (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian
Anggota Direksi BUMN, dan (v) Usulan perubahan nomenklatur Direksi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Perseroan dan
pengisian jabatan Direktur yang membidangi sumber daya manusia.
CATATAN PENTING DAN TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN VIRUS COVID-19
Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti
arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Social Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 19 Mei 2020, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 19 Mei 2020.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom 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 di luar mekanisme eASY.
KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat di situs web Perseroan www.jasamarga.com. Bagi Pemegang
Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan wabah
COVID-19 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka wajib menyerahkan salinan 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 Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Notaris dibantu dengan BAE 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.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com sejak tanggal
Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Ke-9 tentang Perubahan Pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada
tanggal Rapat diselenggarakan.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun cindera mata/
tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib
memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diterapkan Perseroan pada saat pelaksanaan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat
dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 20 Mei 2020
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Direksi Perseroan

