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Victoria Sekuritas
Untuk perdagangan Kamis (15/7)
IHSG kami perkirakan akan bergerak
mixed dengan support di level 5.947
dan resistance di level 6.026. Secara
teknikal IHSG pada perdagangan
Rabu (14/7) kemarin mengalami
pelemahan dan sempat menyentuh
support di level 5.947 tetapi berhasil
rebound dan close di level 5.979,
sehingga secara teknikal ada potensi
untuk IHSG mengalami penguatan.
Perdagangan hari ini akan diwarnai
dengan reaksi investor terhadap rilis
data neraca dagang Indonesia yang
diprediksi surplus, sentimen Inflasi
Amerika Serikat yang mengalami
peningkatan menjadi 5,4% untuk
bulan Juni, pernyataan pemerintah
mengenai kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat menjadi 4-6
minggu, dan Bank Indonesia yang
memangkas proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2021 dari
4,1% - 5,1% menjadi 3,8%. Saham
yang menurut kami secara teknikal
layak untuk diperhatikan adalah
SCMA, BRIS dan AGII.

Oleh Triyan Pangastuti

Phintraco Sekuritas
IHSG berpotensi mencatatkan technical rebound, menguji level psikologis 6.000 pada perdagangan Kamis
(15/7). Rentang pergerakan IHSG
pada perdagangan Kamis (15/7),
diperkirakan pada 5.930-6.030. IHSG
juga ditopang oleh sejumlah data
positif pada kuartal II-2021. Pertama, Survei Kegiatan Dunia Usaha
mencatatkan kenaikan Saldo Bersih
Tertimbang (SBT) sebesar 18,98%
hingga Juni 2021. Kedua, kapasitas
produksi terpakai naik dari 73,38%
menjadi 75.33%, dan ketiga Prompt
Manufacturing Index Bank Indonesia
mencatatkan kenaikan dari 50,01% di
kuartal I-2021 menjadi 51,45% pada
Juni 2021.
Dari eksternal, antisipasi update kebijakan moneter oleh Kepala the Fed,
Jerome Powell kepada Kongres AS
pada Rabu (14/7) dan Kamis (15/7)
waktu setempat berpotensi memicu
pelemahan terbatas nilai tukar rupiah
dalam jangka pendek. Saham-saham
yang dapat diperhatikan pada perdagangan Kamis (15/7) adalah AGRO,
CPIN, EMTK, FREN KLBF dan MDKA.
DISCLAIMER
Materi tulisan ini hanya memberikan informasi
dan bukan sebagai ajakan kepada siapapun
untuk membeli atau menjual efek tertentu.
Keputusan melakukan transaksi saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal.

JAKARTA – Komisi VI DPR menyetujui
penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022
sebesar Rp 72,44 triliun kepada 12 BUMN.
Dari jumlah tersebut, terdapat empat emiten
BUMN yang bakal mendapat suntikan dana,
yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
senilai Rp 7 triliun, PT Waskita Karya Tbk
(WSKT) Rp 3 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI)
Rp 2 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara
Tbk (BBTN) Rp 2 triliun.
Keputusan itu diambil dalam
rapat kerja antara Komisi VI
DPR RI dengan Menteri BUMN
dan jajarannya pada Rabu (14/7).
“Komisi VI DPR RI menyetujui
Penyertaan Modal Negara Tunai
Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp 72,44 triliun,” kata Wakil
Ketua Komisi VI Aria Bima.
BNI akan memanfaatkan dana
tersebut untuk pengembangan
bisnis dan penguatan modal guna
meningkatkan Tier I Capital dan
capital adequacy ratio (CAR).
Begitu juga dengan BTN guna
penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
Sedangkan Waskita Kar ya
untuk penguatan permodalan
dalam rangka restrukturisasi
dan Adhi Karya untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen,
serta proyek SPAM Karian.
Selain BNI, BTN, Waskita,

dan Adhi, BUMN lain yang
mendapatkan PMN tahun depan
adalah PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun, PT Aviasi
Pariwisata Indonesia Rp 9,31
triliun, PT PLN Rp 8,23 triliun,
PT KAI Rp 4,1 triliun, PT BPUI
Rp 2 triliun, PT Perumnas Rp 2
triliun, PT RNI Rp 1,2 triliun, dan
PT Damri Rp 250 miliar.
Hutama Kar ya akan menggunakan dana tersebut untuk
penugasan pembangunan jalan
tol Trans Sumatera. Sedangkan
Aviasi Pariwisata Indonesia guna
penguatan permodalan dalam
rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata
dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sementara, PLN untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan,
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membangun transmisi gardu induk,
dan distribusi listrik pedesaan untuk
tahun pembangunan 2021-2022. KAI
untuk penugasan dukungan dalam
rangka menjalankan proyek strategis
nasional (PSN) kereta cepat guna menutup cost overrun.
Lalu, BPUI akan memanfaatkan
PMN untuk hal yang berkaitan dengan
restrukturisasi Jiwasraya yang sampai
saat ini sudah selesai seluruh polis per
31 Mei 2021. Sedangkan Perumnas
untuk program per umahan rakyat
Jakar ta-Medan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). RNI
untuk penguatan industri pangan
dan peningkatan inklusivitas petani,
peternak, nelayan, dan usaha mikro
kecil menengah (UMKM). Damri guna
penyediaan armada untuk program
penugasan.

Tak hanya itu, Komisi VI juga menyetujui konversi RDI/SLA dan eks BPPN
sebesar Rp 3,4 triliun menjadi penyertaan modal negara non-tunai tahun
anggaran 2022 untuk menjadi usulan
dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022.
Lebih lanjut, Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan PMN tahun
anggaran 2021 sebesar Rp 33,9 triliun
untuk penanganan pandemi Covid-19
dan menggerakkan perekonomian
nasional. Dengan catatan dilakukan
secara transparan, akuntabel, serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi
VI DPR.
“Komisi VI DPR mendesak Kementerian BUMN mengalokasikan tambahan
penyertaan modal negara tahun anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan
Pertamedika IHC untuk meningkatkan
ketersediaan tempat tidur, ruang ICU,

PT SLJ GLOBAL Tbk
(“PERSEROAN”)
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Menindaklanjuti Pengumuman kepada Para Pemegang Saham melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa
Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, 30 Juni 2021, dengan
ini Direksi Perseroan menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)
selanjutnya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada :
Hari dan Tanggal
Waktu
Tempat

: Jumat, 6 Agustus 2021
: 10.00 WIB s.d. Selesai
: PT SLJ Global Tbk
RDTX Tower, Lantai 19
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi Jakarta 12940 – Indonesia

MATA ACARA RUPS-T TAHUN BUKU 2020:
1.
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31
Desember 2020.
Penjelasan mata acara rapat ke-1:
Mata acara rapat ke-1 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
2.

Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan mata acara rapat ke-2:
Mata acara rapat ke-2 merupakan mata acara yang diadakan dalam rangka meminta persetujuan untuk memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan persyaratan lain penunjukannya.
Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut.

c.

MATA ACARA RUPS-LB:
1.
Persetujuan penyesuaian susunan Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan mata acara RUPS-LB ke-1:
Mata acara ke-1 dibuat antara lain dalam rangka untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan data serta informasi
Perseroan yang terdapat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.

Pergerakan Saham
Karyawan berjalan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Pada perdagangan Rabu (14/7/2021), indeks sempat menyentuh level
tertingginya di 6.013,04 sedangkan terendah di level 5.948,87. Sebanyak 135 saham harganya naik, 338 saham turun dan 152
saham stagnan.

JAKARTA – PT Pan Pacific Investama menjual saham PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC) senilai
Rp 962,52 miliar. Divestasi tersebut
menjadikan kepemilikan saham Pan
Pacific di Pacific Strategic Financial
turun menjadi 27,81%.
Direktur Pacific Strategic Financial Wiyana menjelaskan, penjualan
saham tersebut dilaksanakan sepanjang 2-8 Juli 2021. Pada 2 Juli, Pan
Pacific menjual 125 juta saham Pacific
Strategic Financial dengan harga Rp
745 per unit, sehingga nilai transaksi
mencapai Rp 495 miliar.
“Dengan penjualan saham tersebut,
kepemilikan Pan Pacific berkurang
menjadi 4,41 miliar saham atau
37,5,% dari sebelumnya 38,56%,” ujar
Wiyana dalam keterangan tertulis,
Rabu (14/7).
Kemudian, Pan Pacific kembali
menjual saham Pacific Strategic
Financial pada 5 Juli 2021 sebanyak

125 juta saham dengan harga Rp 750
atau setara Rp 93,12 miliar. Penjualan
saham ini membuat kepemilikan Pan
Pacific menjadi 31,89%.
Terakhir, Pan Pacific menjual saham Pacific Strategic Financial pada
8 Juli 2021 sebanyak 480 juta saham
dengan harga Rp 780. Alhasil, nilai
transaksi mencapai Rp 374,4 miliar
atau mencapai Rp 962,52 miliar secara
akumulasi sejak 2 Juli 2021. “Dengan
divestasi ini, kepemilikan saham Pan
Pacific di Pacific Strategic Financial
menjadi 27,81%,” kata dia.
Adapun Pacific Strategic Financial merupakan perusahaan yang
bergerak dalam kegiatan investasi.
Perusahaan melakukan penyertaan
di empat entitas, yakni PT Pacific
Sekuritas Indonesia yang bergerak
di bidang jasa perdagangan efek,
PT Pacific Capital Investment yang
bergerak dalam bidang manajer
investasi, PT Pacific Multi Finance

yang bergerak dalam bidang lembaga
pembiayaan serta PT Pacific Strategic
Invesco di bidang jasa konsultasi
bisnis dan memiliki anak usaha di
bidang perasuransian.
Hingga akhir 2020, Pacific Financial
membukukan aset sebesar Rp 4,88
triliun atau meningkat 33,64% dari Rp
3,65 triliun pada 2019. Peningkatan
ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi sebesar Rp 589,5
miliar, promissory note sebesar Rp 345
miliar, dan piutang lembaga kliring dan
penjaminan sebesar Rp 120,7 miliar.
Sementara, liabilitas mencapai Rp
2,92 triliun atau meningkat 60,66%
dari tahun sebelumnya sebesar Rp
1,82 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas
kontrak asuransi sebesar Rp 567,66
miliar, utang pada lembaga kliring
dan penjaminan sebesar Rp 398,44
miliar, dan utang bank sebesar Rp
475,44 miliar. (git)

vitamin dan obat-obatan pada masa
pandemi Covid-19,” jelas Aria Bima.
Sementara itu, Kementerian BUMN
meminta persetujuan Komisi VI DPR
untuk melakukan konversi Rekening
Dana Investasi (RDI) dan perjanjian
penerusan pinjaman atau SLA dan eks
BPPN (Badan Penyehatan Perbankan
Nasional) menjadi PMN non-tunai
dalam bentuk ekuitas.
Menteri BUMN Erick Thohir merinci usulan PMN non-tunai dalam
bentuk ekuitas sebesar Rp 2,6 triliun
untuk klaster pangan dan sebesar Rp
809,9 miliar untuk klaster industri
pertahanan.
“Pada saat ini, permohonan persetujuan konversi RDI SLA PMN non-tunai
menyetujui bila memungkinkan konversi RDI SLA dan eks BPPN jadi PMN
non-tunai,” ujar Erick.

2.

Persetujuan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan mata acara RUPS-LB ke-2:
Mata acara ke-2 dibuat antara lain dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/
POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3.

Pemindahtanganan kepemilikan bisnis unit usaha Perseroan yakni Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
– Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Sumalindo Lestari Jaya IV kepada PT Sani Mardani Resources.
Penjelasan mata acara RUPS-LB ke-3:
Mata acara ke-3 dibuat dengan tujuan bahwa Perseroan berencana akan melakukan perubahan bisnis model,
sekaligus Perseroan berharap dengan pelaksanaan rencana ini dapat memperbaiki struktur keuangan serta
kelangsungan operasional Perseroan.

4.

Permohonan persetujuan divestasi unit usaha Perseroan yakni Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –
Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Sumalindo Lestari Jaya V dan Anak Perusahaan yakni Areal Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Karya Wijaya Sukses.
Penjelasan mata acara RUPS-LB ke-4:
Mata acara ke-4 dibuat antara lain dalam rangka meminta persetujuan untuk melaksanakan divestasi terhadap
unit usaha Perseroan dalam upaya melakukan perubahan bisnis model, sekaligus memperbaiki struktur keuangan
Perseroan serta menjadi sumber modal kerja untuk kelangsungan operasional Perusahaan.

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.sljglobal.com/releases
dan aplikasi eASY.KSEI.
2.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada
hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 6 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 Rabu, tanggal 14 Juli 2021.
4.
Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a.
hadir dalam Rapat secara fisik; atau
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 Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan
oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada
aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan
berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8.
Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan
hak suaranya melalui aplikasi eASY.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.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan
untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas 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;
ii.
Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan 1 hari sebelum
pelaksanaan RUPS via webinar;
iii.
Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk dapat mengakses
tautan Rapat;
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

d.

e.

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.
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 Rapat. Pertanyaan dan/
atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau
penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia
dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat
dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’
adalah “Discussion 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.
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” pada kolom ‘General
Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan
suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting 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.
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/).
ii.
Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau 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 fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan
dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk 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
Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:
a.
Di-Wajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
Wajib membawa hasil pemeriksaan swab antigen atau 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.
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