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“Dengan disusunnya Rancangan 
Permen ESDM terkait PLTS Atap, 
diharapkan pemanfaatan PLTS 
Atap akan semakin meningkat. 
Salah satu yang diatur dalam 
Permen ini adalah memperluas 
pengguna PLTS Atap dan mening-
katkan nilai keekonomian PLTS 
Atap,” ujar Kepala Biro Komunika-
si, Layanan Informasi Publik dan 
Kerja Sama Kementerian ESDM 
Agung Pribadi, dalam siaran pers, 
Sabtu (14/8).

Di samping itu, dalam regulasi 
tersebut juga akan meningkatkan 
peran masyarakat dalam peng-
gunaan EBT melalui PLTS Atap, 
mencapai target kapasitas PLTS 
Atap dengan memperhatikan sis-
tem ketenagalistrikan pemegang 
IUPTLU, mempercepat proses 
persetujuan permohonan, mem-
permudah kelayakan operasi, 
mempermudah pengawasan dan 
pengaduan masyarakat, mem-
fasilitasi perdagangan karbon, 
dan menjaga kestabilan sistem 
ketenagalistrikan. 

Pemerintah juga mendorong 
pengembangan PLTS Atap secara 
masif demi mempercepat bauran 
energi terbarukan (EBT) menjadi 
23% pada 2025.

Berdasarkan draf Peraturan 
Menteri (Permen) ESDM tentang 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
Atap yang Terhubung pada Jarin-
gan Tenaga Listrik Pemegang Izin 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
untuk Kepentingan Umum yang 
diperoleh Investor Daily, terda-
pat hal krusial yakni mengenai 
Perhitungan Ekspor dan Impor 
Energi Listrik yang tercantum 
pada Pasal (6). Pada Pasal 6 Ayat 
1 menyebutkan Energi listrik Pel-
anggan PLTS Atap yang diekspor, 
dihitung berdasarkan nilai kWh 
Ekspor yang tercatat pada Meter 
kWh Ekspor-Impor dikali 100% 
(seratus persen). Itu artinya, PLN 
sebagai satu-satunya BUMN Kelis-
trikan harus membeli 100 persen 
listrik PLTS atap, atau meningkat 
dibanding aturan sebelumnya 
yang hanya 65%. 

Disebutkan pula bahwa perhi-
tungan energi listrik pelanggan 
PLTS Atap dilakukan setiap bulan 
berdasarkan selisih antara nilai 
kWh impor dan nilai kWh ekspor. 
Saat ini proses harmonisasi ber-
langsung dan belum diketahui 
sampai kapan dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, Kepa-
la Centre of Food, Energy and Sus-
tainable Development (CFESD) 
Institute for Development of Eco-
nomics and Finance (Indef) Abra 
Talattov mengatakan, mengem-
bangkan investasi di sektor EBT 
boleh saja, tapi bukan berar ti 
mewajibkan semuanya harus dis-
erap oleh PLN. Pasalnya, saat ini 
PLN sudah dalam kondisi oversup-
ply, terutama dengan masuknya 
sejumlah PLTU dari program 35 
ribu MW.

“Di sini, PLN bisa dikatakan 
sudah berkorban karena harus 
menyerap listrik dari IPP yang 
kebanyakan PLTU dan har us 
mengesampingkan PLTU nya 
sendiri. Jangan sampai kebijakan 
yang sama terulang untuk PLTS. 
Boleh saja menggelar karpet 

merah investasi untuk PLTS, 
tapi jangan mengorbankan PLN,” 
tegasnya kepada Investor Daily.

Jika kebijakan ini diterapkan, 
menurut dia, tidak saja membeba-
ni keuangan PLN, pada akhirnya 
akan membebani keuangan ne-
gara karena besaran PMN ataupun 
subsidi yang harus dikeluarkan, 
yang ar tinya juga membebani 
rakyat.

Hal yang sama dikemukakan 
Nanang Hariyanto, pakar energi 
listrik dari Sekolah Teknik Elektro 
dan Informatika (STEI) Institut 
Teknologi Bandung. Dia menga-
takan, harga jual 
listrik dari PLTS 
Atap lebih mahal 
d i b a n d i n g k a n 
pembangkit PLTS 
non-Atap. Dia men-
contohkan PLTS 
non-Atap seper ti 
PLTS Cirata harga 
jual listriknya ada-
lah US$4 sen per 
KWh atau setara 
Rp600 per KWh. 
Sedangkan PLTS 
Atap dijual ke PLN 
seharga Rp1.440 
per KWh. 

“Akibatnya, tentu 
saja Biaya Pokok 
Produksi  (BPP) 
PLN akan naik,” 
kata Ketua Labo-
ratorium Sistem 
Tenaga Listrik ITB.

Selain itu, lanjut 
Nanang, sistem ke-
listrikan Jawa Bali 
ditopang banyak 
Pembangkit  Lis-
trik Tenaga Uap 
(PLTU) yang harus 
terus menerus ber-
operas i .  Namun 
karena ada PLTS 
Atap, beban akan 
dipenuhi terlebih 
dahulu dari pasok-
a n  P L T S  A t a p . 
Akibatnya, operasi 
PLTU di tekan ke-
bawah. PLTU yang 
biasanya berope-
rasi 70-80%, karena 
ada PLTS Atap, be-
ban turun sehingga 
menekan operasi 
PLTU hingga 50-
60%. 

“Karena tur un, 
keberadaan PLTS 

Atap menekan operasi PLTU 
opera-sinya hingga 50-60. Dampa-
knya, efisiensi PLTU menjadi 
rendah,” ungkap Nanang.

Akibat dua faktor itu, BPP pem-
bangkit Jawa Bali menjadi naik. 
Semua pelanggan PLN akan me-
nanggungnya. Padahal penyedia 
rooftop hanya beberapa persen. 
Kalau naik, harus disubsidi oleh 
negara. Jadi beban APBN. 

“Akibat PV Rooftop yang hanya 
beberapa persen itu menyebabkan 
70 juta pelanggan PLN merasakan 
dampak kenaikan BPP. Kecuali ne-
gara mau menanggung, silakan,” 
ujarnya.

Dia mengakui saat ini adalah 
penggunaan energi terbarukan 
(renewable energy) sebuah kenis-
cayaan yang akan ada dan berjalan 
ke depan. Di Vietnam misalnya, 
pertumbuhan PLTS Atap menca-
pai 2.000 MegaWatt (MW) atau 
2 GW dalam dua tahun. Penyedia 
PLTS Atap di Vietnam inilah yang 
kemudian mulai bergesar ke In-
donesia sehingga muncul tekanan 
untuk mendorong perkembangan 
PLTS Atap.

Secara terpisah, Komaidi Noto-
negoro, Direktur Eksekutif Refor 
Miner Institute, menilai para pihak 
perlu pemahaman utuh jangan 
sampai pengembangan PLTS Atap 
hanya didorong upaya mencapai 
target 23% EBT tanpa diser tai 
informasi lain yang utuh. Bahwa 
PLTS paling cepat prosesnya 
betul, tetapi risiko biaya yang 
tinggi juga harus dipahami.

“Risiko biaya yang timbul ka-
rena sifatnya yang intermiten 
karena hanya mampu berproduksi 
sekitar 4-6 jam per hari sehingga 
sisanya memerlukan bantuan dari 
jenis pembangkit yang lain yang 
kalau dijumlahkan biayanya tentu 
lebih mahal bagi PLN,” kata dok-
tor kebijakan publik sektor energi 
dari Universitas Trisakti.

Komaidi berharap regulasi 
terkait PLTS Atap har us klir 
de-ngan memperhatikan banyak 
aspek. Apalagi saat ini sebagian 
besar komponennya masih sangat 
bergantung pada impor. 

“Pengembangan PLTS Atap per-
lu disinergikan dengan kebijakan 
TKDN agar manfaat ekonominya 
lebih besar lagi,” ujarnya.

Agung Pribadi

Oleh Euis Rita Hartati 

 JAKARTA – Pemerintah diketahui tengah 
menyusun Rancangan Peraturan Menteri 
(Permen) ESDM tentang Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) Atap atau Rooftop 
Photovoltaic (PV) yang merupakan perluasan 
dari ketentuan sebelumnya yakni Permen 
ESDM No.49/2018. Namun, sejumlah pakar 
menilai peraturan baru tersebut merugikan, 
karena berpotensi meningkatkan biaya pokok 
penyediaan (BPP) listrik yang pada akhirnya akan 
meningkatkan tarif tenaga listrik.

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) Persero berhasil me- 
rampungkan enam Proyek Strategis 
Nasional (PSN) senilai Rp 1,2 triliun 
di Jawa Timur. Infrastruktur kelistrik- 
an tersebut terdiri dari SUTT 150 kV 
Paiton – Kraksaan, SUTT 150 kV Krak-
saan – Probolinggo, SUTT 150 kV New 
Kediri – New Tulungagung, SUTT 150 
kV New Tulungagung – New Wlingi, GI 
150 kV New Tulung- agung, dan GI 150 
kV New Wlingi.  

Direktur Mega Proyek dan Energi 
Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kus- 
dwiharto menyampaikan, rampungnya 
enam proyek kelistrikan ini akan me- 
ningkatkan pasokan dan mutu layanan 
kebutuhan listrik serta semakin memi- 
nimalisir potensi pemadaman.  

“Melalui penyelesaian 6 proyek 

kelistrikan di Jawa Timur ini sebagai 
bentuk nyata PLN dalam mendukung 
kenyamanan aktivitas masyarakat,” ung- 
kap Wiluyodi Jakarta, Minggu (15/8). 

Wiluyo menambahkan, proyek insfra- 
struktur kelistrikan ini juga akan berdam-
pak besar pada sistem perekonomian. 
Sebab penyelesaian SUTT dan Gardu 
Induk Kediri – Tulungagung – Wlingi 
ini akan mendukung pengopera-sian 
pelanggan premium susu Greenfield, 
yang terbesar di Asia Tenggara. 

“Di era pandemi seperti ini, PLN 
memastikan pasokan listrik pelanggan 
aman, sehingga roda perekonomian 
dapat terus berputar yang sangat ber-
pengaruh pula pada perekonomian 
masyarakat,” terangnya. 

Wiluyo menambahkan, energize 
pada SUTT 150 kV dan beroperasinya 

Gardu Induk 150 kV ini, akan membantu 
peningkatan pasokan daya listrik untuk 
masyarakat khususnya yang berada di 
daerah Probolinggo, Jember, Banyuwa-
ngi, Situbondo, Malang, Pasuruan, 
Blitar dan Kediri. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan pada 
masa pandemi, Wiluyo juga menegaskan 
bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen 
menjalankan tugas dan tanggung jawab 
yang diberikan dengan tetap melak-
sanakan sesuai prokes ketat yang telah 
ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. 
Termasuk memastikan penggunaan 
kelengkapan peralatan K3 selama peker-
jaan di lapangan berlangsung. 

“Hal ini sebagai upaya perlindung- 
an perusahaan terhadap keamanan 
anggota perusahaan juga masyarakat 
umum,” tutup Wiluyo. (rap)

Aksi Gerakan Stop Buang Jelantah
Petugas Olah Kebaikan Bersama (OKB) mengumpulkan minyak jelantah dari bekas minyak goreng rumah tangga dari warga sebanyak 
minimal 5 liter untuk ditukar dengan 1 liter minyak goreng baru di Tangerang, pekan lalu. Aksi Gerakan Stop Buang Jelantah ini 
bertujuan untuk mengolah limbah rumah tangga yakni minyak goreng bekas yang nantinya akan diolah menjadi bahan tambahan 
dalam membuat bahan bakar Bio Solar.
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PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK. 
(“PERSEROAN”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

JABABEKA & CO.

Ukuran : 6 kolom x 250 mm;      Media : Investor Daily;        Terbit : 16 Agustus 2021;          File : D1

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 8 September 2021
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan untuk pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. 
Penjelasan:
Dalam Rapat akan dibicarakan dan disetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat 
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2018, 2019 dan 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 
et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan 
(ii) Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan 
Perseroan oleh Rapat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 perlu dimintakan 
persetujuan Kembali karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 660/Pdt.G./2019/PN.Jkt.Pst 
tanggal 30 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (“Putusan PN”), keputusan Rapat untuk tahun buku yang 
berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibatalkan. Sedangkan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 
perlu dibicarakan dalam Rapat di tahun 2021 ini mengingat Perseroan belum menyelenggarakan Rapat untuk tahun buku 
tersebut.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 
2019 dan 2020.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, 
mengenai penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.
Selain itu, terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 perlu dimintakan 
persetujuan kembali karena berdasarkan Putusan PN, keputusan Rapat untuk tahun buku yang berakhir tanggal  
31 Desember 2018 dibatalkan. Sedangkan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 
perlu dibicarakan dalam Rapat di Tahun 2021 ini dikarenakan belum pernah dimintakan persetujuannya dalam Rapat 
mengingat Perseroan belum menyelenggarakan Rapat untuk tahun buku tersebut.

4. Penegasan dan ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang melakukan audit atas buku-buku Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 serta pemberian wewenang kepada 
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT dan (ii) Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan 
akan meminta persetujuan Rapat untuk melakukan penegasan dan ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen 
yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut 
oleh Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT dan (ii) Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan 
akan meminta persetujuan Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan 
melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang 
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

6. Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan dan/atau ratifikasi atas 
gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris 
Perseroan untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT (ii) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan 
OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (iii) Pasal 11 ayat 4 
serta Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi 
Perseroan, bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 
2018–2021, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk menyetujui 
berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2018–2021 sejak ditutupnya Rapat ini 
dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya yaitu 
periode tahun 2021–2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta (ii) Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (5) Anggaran 
Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan 
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan 
untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021.
Selain itu, untuk penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya 
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 perlu dimintakan persetujuan kembali karena berdasarkan 
Putusan PN, keputusan Rapat untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dibatalkan. Sedangkan untuk 
penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan 
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, perlu dibicarakan dalam Rapat di tahun 2021 ini dikarenakan belum pernah 
dimintakan persetujuannya dalam RUPST.

7. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 
2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 1 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi 
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat atas rencana refinancing atas 
surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

8. Persetujuan atas pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, 
dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan 
untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan 
jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat 
utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.
Penjelasan:
Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat atas 
rencana pemberian jaminan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, 
dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan 
untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan 
jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat 
utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

9. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”); dan  
(ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Penjelasan:
Perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam rangka (i) penyesuaian Pasal 3 
Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan KBLI; dan (ii) memperhatikan ketentuan Pasal 57 Peraturan OJK No. 15/
POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 
15/2020”) untuk menyesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan 

ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga 
pada situs web Perseroan www.jababeka.com.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya 
tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun 
yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 13 Agustus 2021  
sampai dengan pukul 16:00 WIB. 

3. Sehubungan telah diterbitkannya POJK 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal 
Penerapan Modul e-Proxy dan 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 
sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Perseroan memutuskan untuk 
menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara 
elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.
KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 adalah pemegang 
saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

5. Bagi 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. 
Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara 
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum  
tanggal Rapat.

6.  Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat 
dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.  Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk 

mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf 
dari PT. Datindo Entrycom, Biro Adminsitrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan 
Rapat. 

b.  Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan  
www.jababeka.com, dengan ketentuan:
1) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah 

saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
2)  Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik 

setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat; 
3)  Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima 

Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan atau pada hari Kamis, 2 September 
2021 pukul 16.00 WIB,

7. Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan membatasi jumlah kehadiran 
secara fisik pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat yaitu sebanyak 10 orang dengan ketentuan 
First In First Served. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dimohon untuk melakukan reservasi ke 
dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui telepon (021) 5727337 atau email: corsec@jababeka.com.

8.  Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa 
dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri lainnya 
yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang 
berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan 
terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran 
sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR atas 
namanya dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.

9. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan 
dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

10. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam 
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Perseroan yang 
dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web 
Perseroan www.jababeka.com.

11. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) 
menit sebelum Rapat dimulai.

Cikarang, 16 Agustus 2021
Direksi Perseroan


