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INDUSTRI & PERDAGANGAN

DUKUNGAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU : Buruh tani merontokan padi hasil panen di areal persawahan Desa
Tanjungjaya, Tanjungpura, Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Kementerian Pertanian mendukung petani dalam
melakukan pengembangan pertanian terpadu atau "integrate farming" dengan menerapkan "zero waste" melalui pember-
ian bantuan KUR, bibit dan sarana produksi guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

NERACA

Direktur Jenderal In-
dustri Agro Kemenperin,
Abdul Rochim menyatakan
produk AMDK yang berada
di pasar dalam negeri sudah
memenuhi SNI 3553:2015,
SNI 6241:2015, SNI 6242-
:2015 dan SNI 7812:2013.

Penyusunan standar
mutu AMDK tersebut dis-
usun oleh komite teknis
yang terdiri dari berbagai
stakeholder, antara lain pe-
merintah, akademisi atau
ahli di bidang keamanan pa-
ngan, masyarakat, dan pro-
dusen. Selain itu, dalam
penyusunan SNI wajib un-
tuk produk AMDK, juga
menggunakan beberapa
referensi standar internasi-
onal dari Codex Alimen-
tarius Committee, Organi-
sasi Kesehatan Dunia (W-
HO), dan aturan lain yang
umum digunakan dalam
penyusunan standar kea-
manan pangan di berbagai
negara.

“Pengujian parameter
SNI dilakukan oleh labora-
torium yang telah ditunjuk
dan telah mendapatkan
akreditasi dari Komite Akre-
ditasi Nasional (KAN) untuk
metode pengujian dan per-
alatan pengujian yang digu-
nakan,” papar Rochim.

Bahkan, menurut Ro-
chim, untuk memastikan

kualitas produk AMDK, di-
lakukan pengawasan dan
pengujian secara berkala
terhadap air baku, proses
produksi dan produk yang
beredar sesuai Permenpe-
rin No. 4 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pengawasan Pem-
berlakuan Standardisasi
Industri Secara Wajib.

“Kandungan besi meru-
pakan salah satu parameter
yang diuji sesuai SNI Air
Mineral (SNI 3553:2015),
dengan kadar maksimal
tidak melebihi 0,1 mg per
liter sehingga jika suatu pro-
duk air minum memiliki
kandungan besi melebihi
batas maksimum dipasti-
kan tidak akan lolos uji SNI,”
tegas Rochim.

Sehingga, kata Rochim,
produk AMDK yang sudah
memiliki Sertifikasi Produk
Penggunaan Tanda (SPPT)
SNI serta memiliki Izin Edar
dari Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Badan POM)
dapat dipastikan kualitas-
nya memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan secara
nasional (SNI) maupun in-
ternasional.

“Jadi, produk AMDK di
pasaran sudah lolos penila-
ian aspek keamanan, mutu,
dan gizi produk pangan.
Pengujian dilakukan agar
AMDK aman dikonsumsi
oleh masyarakat,” papar
Rochim.

Rochim pun menge-
mukakan, industri AMDK
memiliki pangsa pasar yang
cukup besar dari kelompok
industri minuman ringan,
dengan market share men-
capai 85 persen. “Jumlah in-
dustri AMDK di Indonesia
lebih dari 500 perusahaan,
90 persen di antaranya
merupakan sektor industri
kecil menengah (IKM),” im-
buh Rochim.

Sementara itu, Ketua
Umum Gabungan Pengu-
saha Makanan dan Minu-
man Seluruh Indonesia
(GAPMMI) Adhi S Lukman
menyampaikan, industri
yang tergabung dalam aso-
siasi tersebut selalu mengi-
kuti aturan yang diterapkan
pemerintah. Menurutnya,
produk AMDK tidak akan
mendapat izin edar dari
Badan POM bila memiliki
kandungan cemaran mele-
bihi batas yang ditentukan.
“Kami berharap masyarakat
bijak terhadap isu-isu men-
genai AMDK yang beredar
di masyarakat,” ujar Adhi.

Adhi juga menyam-
paikan, GAPMMI secara
konsisten akan terus men-
dorong terciptanya iklim us-
aha  yang kondusif di tanah
air, khususnya bagi pelaku
industri makanan dan mi-
numan. “Upaya ini kami
wujudkan bersama dengan
pihak pemerintah seperti
Kemenperin dan Badan PO-
M,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua
Umum Asosiasi Perusahaan
Air Minum Dalam Kemasan
(Aspadin) Rachmat Hidayat
mengungkapkan, utilitas
industri AMDK menunjuk-
kan perbaikan hingga 80
persen saat memasuki bu-
lan keempat tahun ini, mes-
kipun sebelumnya sempat
anjlok ke level 50 persen di
tengah kondisi pandemi
Covid-19. 

“Kami menargetkan

pertumbuhan produksi
AMDK hingga akhir tahun
menjadi maksimal lima
persen atau sebesar 29,4
miliar liter,” ujar Rachmat.

Sebelumnya, Menteri
Perindustrian Airlangga
Hartarto menegaskan, in-
dustri makanan dan minu-
man menjadi salah satu sek-
tor manufaktur andalan da-
lam memberikan kontribusi
besar terhadap pertum-
buhan ekonomi nasional. 

Capaian kinerjanya se-
lama ini tercatat konsisten
terus positif, mulai dari per-
annya pada peningkatan
produktivitas, investasi, ek-
spor hingga penyerapan
tenaga kerja.

“Oleh karena itu, indus-
tri makanan dan minuman
perlu melakukan terobosan
inovasi produk. Upaya ini
guna memenuhi selera kon-
sumen di dalam maupun lu-
ar negeri. Apalagi adanya
implementasi industri 4.0,
dengan pemanfaatan tek-
nologi terkini dinilai dapat
menghasilkan produk yang
berkualitas dan kompetitif,”
tutur Airlangga.

Sekedar catatan, AMDK
merupakan produk yang
standar mutu dan keama-
nan pangannya telah diber-
lakukan secara wajib me-
lalui Peraturan Menteri
Perindustrian No. 78 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia
Air Mineral, Air Demineral,
Air Mineral Alami, dan Air
Minum Embun Secara
Wajib.

Penyusunan SNI terse-
but dilakukan oleh Komite
Teknis yang terdiri dari per-
wakilan pemerintah, aka-
demisi atau ahli, masya-
rakat, dan produsen.

Dalam penyusunannya,
juga mengacu pada standar
internasional seperti
CODEX Alimentarius Com-
mittee dan WHO. iwan/gro

Produk AMDK Wajib
Memenuhi SNI Wajib
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Jakarta - Kementerian
Perindustrian (Kemenpe-
rin) sedang berupaya me-
mperdalam struktur man-
ufaktur pada sektor indus-
tri sepeda di dalam negeri. 

Hal ini guna men-
dorong tumbuhnya pro-
dusen komponen sehingga
dapat lebih mengopti-
malkan penggunaan pro-
duk lokal dalam mata
rantai produksi sepeda.

“Kami akan koordina-
sikan dengan berbagai pi-
hak, terutama sektor indus-
trinya itu sendiri untuk bisa
mengembangkan sepeda
dengan komponen-kom-
ponen yang diproduksi di
dalam negeri,” kata Menteri
Perindustrian Agus Gumi-
wang Kartasasmita.

Agus melihat, potensi
pasar domestik untuk in-
dustri sepeda sangat besar
sehingga peluang bisnis-
nya juga masih terbuka
lebar. 

Apalagi, di tengah kon-
disi pandemi Covid-19 saat
ini, masyarakat banyak
yang memilih olahraga
dengan bersepeda untuk
bisa menjaga kesehatan-
nya.

“Kami lihat tren peng-
gunaan dan penjualan se-
peda lagi naik. Kenaikan ini
tidak akan sebentar, dan
kami juga lihat kalaupun
Covid-19 sudah selesai,
naik sepeda sudah jadi li-
festyle, sehingga demand-
nya dalam jangka menen-
gah tidak akan menurun,
bahkan masih akan naik,”
papar Agus.

Sehingga, menurut
Agus guna memacu daya
saing industri sepeda di
tanah air, Agus menyata-
kan, pihaknya akan me-
lakukan pembicaraan den-
gan beberapa prinsipal
sepeda serta mengkaji pen-
erapan Standar Nasional
Indonesia (SNI). 

“Kami ingin nantinya
sepeda yang dipakai ma-
syarakat Indonesia adalah
100% produksi industri di
Indonesia,” tegas Agus.

Sementara itu, Direk-
tur Jenderal Industri Lo-
gam, Mesin, Alat Transpor-
tasi, dan Elektronika (IL-
MATE) Taufiek Bawazier
menyampaikan, pihaknya
tengah memacu pengua-
tan rantai suplai bagi in-
dustri sepeda di dalam
negeri. “Kami akan beru-

paya tingkatkan TKDN-
nya, selama ini rata-rata
telah mencapai 40%,” ujar
Taufiek.

Taufiek menjelaskan,
industri sepeda di dalam
negeri juga perlu meman-
faatkan teknologi terkini
sehingga bisa mening-
katkan produktivitas dan
mampu menghasilkan
produk berkualitas dengan
lebih efisien.

“Bagian yang saat ini
perlu didukung terutama
penerapan teknologi nano
untuk bahan rangka sepe-
da yang terbuat dari carbon
karena secara material
lebih ringan. Industri ini
yang harus dibangun di
dalam negeri untuk me-
menuhi kebutuhan para
produsen. iwan/gro

Komponen Sepeda 
Harus Dibangun di Dalam Negeri

Jakarta - Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) menyatakan bahwa produk air
minum dalam kemasan (AMDK) yang
beredar di pasar domestik dan diproduksi
oleh industri di tanah air telah memenuhi
standar mutu yang ditetapkan. Hal ini men-
gacu pada Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Mineral,
Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air
Minum Embun Secara Wajib.
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PENGUMUMAN PENAWARAN UMUM REKSA DANA 
PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi, dengan ini 
bermaksud melakukan Penawaran Umum atas Unit penyertaan dari 
Reksa Dana sebagai berikut :

Nama 
Reksa Dana

Jenis Nomor 
Surat 
Efektif

Tanggal 
Surat 
Efektif

Penawaran Unit Penyertaan
Reksa 
Dana Minimum Maksimum

Reksa Dana 
Terproteksi 
Mandiri Seri 
235

Terproteksi S-639/
PM.21/2020 02-Jul-20

10.000.000 
(sepuluh 

juta)
3.000.000.000 

(tiga miliar)

(yang bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “REKSA DANA”)
Masa Penawaran REKSA DANA yakni terhitung sejak tanggal 
diterbitkannya surat efektif pernyataan pendaftaran REKSA DANA 
dari OJK sampai dengan batas waktu penawaran yang ketentuannya 
sesuai pada peraturan OJK nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 
2016 (POJK 23) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/
POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana 
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan yang berlaku. 
Bagi REKSA DANA dengan jenis Reksa Dana Terproteksi, Unit 
Penyertaannya hanya akan ditawarkan kepada calon investor sampai 
dengan pelaksanaan Tanggal Emisi/Tanggal Peluncuran atau 
berakhirnya Masa Penawaran.
Sampai dengan Tanggal Emisi/Tanggal Peluncuran, setiap Unit 
Penyertaan REKSA DANA di atas ditawarkan dengan harga sama 
dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1,000,- (seribu Rupiah) 
selama Masa Penawaran, atau USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) 
untuk Reksa Dana dengan denominasi Dollar Amerika Serikat (USD).

ditawarkan dapat dibaca pada dokumen keterbukaan masing-masing 
REKSA DANA di atas. Informasi dokumen keterbukaan, buku Prospektus, 

penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan atau 
dokumen keterbukaan lainnya yang dibutuhkan dapat diperoleh di 
Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk 
oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran. 
Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami di :

Manajer Investasi
PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

Menara Mandiri 2 lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190

Telepon : Call Center: (021) 5263505
Jam Operasional : 09:00 - 12.00 WIB dan 13.00 - 17:00 WIB

Email : cs@mandiri-investasi.co.id
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 16 Juli 2020
Manajer Investasi

PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
Group of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
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PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.
Direksi PT Panca Global Kapital Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal  :  Jumat, 7 Agustus 2020
Pukul  :  09.30 WIB s/d selesai
Tempat  :  PT Panca Global Kapital Tbk 
  Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711 
  Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan 

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019. 
2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2019. 
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. 
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan 

Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. 
Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut: 

Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

Catatan:
1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), situs web PT Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id).
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah 

pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik 
saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 
16.00 WIB.

3. a.  Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa 
secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 
Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang 
sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi 
Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System 
KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan https.//akses/ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

b.  Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di 
situs web Perseroan www.pancaglobal.co.id dan dibawa pada saat Rapat .

4. 
a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan 

fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 

(“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran 

Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan 

RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, 
bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web 
Perseroan (www.pancaglobal.co.id), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. 

protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat 
diselenggarakan.

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala infeksi COVID-19 

8. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam 
ruangan Rapat dan/ atau gedung penyelenggaran Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak 
memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditetapkan Perseroan.

9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada 
Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham 
dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www. pancaglobal.co.id), sebagaimana dijelaskan 
pada poin 5. 

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir 
di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Juli 2020
Direksi PT Panca Global Kapital Tbk
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PENGUMUMAN
“Pengambilalihan”

Direksi  PT   Fit   and   Health   Indonesia  saat   ini   berkedudukan   di   Jakarta,   Indonesia
(”Perseroan”), dan  Goldstar 3 Pte Ltd(“Goldstar”) berkedudukan di  Singapura, dengan
ini mengumumkan  bahwa   Goldstar  bermaksud  untuk   mengambilalih  99,99%
(sembilan  puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham-saham yang
telah dikeluarkan dan disetor dalam Perseroan.
Pengumuman   ini  dibuat   dan   dipublikasikan   guna   memenuhi  ketentuan   Pasal
127   ayat   (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tertanggal
16 Agustus 2007.
Pihak   manapun   yang   memiliki   keberatan   terhadap   rencana   pengambilalihan   ini
dapat menyampaikan   keberatan   secara   tertulis,   berikut   bukti   yang   sah   untuk
mendukung  keberatannya selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini kepada:

PT Fit and Health Indonesia
Jl. Iskandarsyah II no.86 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Jakarta, 16 Juli 2020
DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS

PT FIT AND HEALTH INDONESIA                                              GOLDSTAR 3 Pte Ltd
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PANGGILAN
RAPAT UMUM  PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Pikko Land Development Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk 
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) PT Pikko Land Development Tbk yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020
Waktu : Pukul  10.30 - selesai
Tempat : Hotel Menara Peninsula 
  Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut :
RUPST :
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil 

usaha tahun 2019) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2019;

 Penjelasan :
 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 Penjelasan :
 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.
3. Penetapan penggunaan laba; 
 Penjelasan :
 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.
4. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain 

yang akan melakukan audit tahun buku 2020; dan
 Penjelasan :
 Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
5. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris 

Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan.
 Penjelasan :
 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.
RUPSLB :
1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan termasuk corporate guarantee (jaminan Perusahaan) dalam rangka 

untuk memperoleh pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah dan pihak 

dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”); dan
 Penjelasan :
 Sehubungan dengan kebutuhan Perseroan dalam rangka memperoleh persetujuan pemegang saham terkait dengan 

penjaminan secara umum.
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
 Penjelasan :
 Mata acara yang diadakan sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi 

Perseroan.

CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan 

ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir. Panggilan ini juga 

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam “Rapat” adalah :

pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu tanggal 15 Juli 2020.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri “Rapat”, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat 

Kuasa sah,  sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan,  dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, 
anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham,  
namun dalam pemungutan suara,  suara yang mereka keluarkan dalam “Rapat” tidak diperhitungkan.

 b. Sejak Panggilan Rapat ini, Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs Perseroan (www.pikkoland.com).

untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI (“E-Proxy”) 
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2020.

4. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan  menghadiri “Rapat” dimohon untuk membawa dan 

“Rapat” (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang “Rapat”. 
5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 selama masa darurat bencana COVID-19  

di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan dan Kuasanya untuk hadir 
dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting dibawah ini :
a. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir 

).
b. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana 

tersebut pada butir 2 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan 
untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang 
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan 
Rapat, maupun melalui Surat Kuasa pada butir 3 di atas.

  (i) wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :
- Menggunakan masker;
- Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (baik yang dilakukan oleh 

Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat);
- Menerapkan jaga jarak atau sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen 

gedung tempat penyelenggaraan Rapat. 
(ii) Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau 

berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan 
dan kesehatan di atas, termasuk apabila Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala kurang 

ºC, dsb.
6. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak 

menyediakan makanan/tanda terimakasih/bingkisan/souvenir dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak. 
Laporan Tahunan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs Perseroan www.pikkoland.com dimulai 
sejak tanggal Panggilan ini.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya “Rapat”, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan 
hormat sudah hadir di tempat “Rapat” 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 16 Juli 2020
Direksi

PT Pikko Land Development Tbk


