
NEW YORK(IM)- Sek-
retaris Jenderal (Sekjen) PBB 
Antonio Guterres memper-
ingatkan “bencana kemanu-
siaan” yang menjulang di Af-
ghanistan ketika dia mendesak 
negara-negara menyediakan 
dana darurat setelah kepergian 
pasukan Amerika Serikat (AS).

Guterres menyatakan ke-
prihatinannya yang mendalam 
pada krisis kemanusiaan dan 
ekonomi yang semakin dalam 
di negara itu. Dia menambah-
kan layanan dasar terancam 
runtuh “sepenuhnya” di Af-
ghanistan.

“Sekarang lebih dari sebe-
lumnya, anak-anak Afghani-
stan, perempuan dan laki-
laki membutuhkan dukungan 
dan solidaritas masyarakat 
internasional,” ujar dia, saat 
memohon dukungan keuangan 

dari berbagai negara untuk 
Afghanistan.

“Saya mendesak semua 
negara anggota untuk meng-
gali lebih dalam bagi orang-
orang Afghanistan di saat-saat 
tergelap mereka membutuh-
kan. Saya mendesak mereka 
menyediakan dana yang tepat 
waktu, fl eksibel dan kompre-
hensif,” papar dia.

Guterres mengumumkan 
PBB akan merilis rincian se-
ruan kilat untuk Afghanistan 
pekan depan.

“Informasi tersebut akan 
merinci kebutuhan kemanu-
siaan paling mendesak dan 
persyaratan pendanaan yang 
dibutuhkan selama empat bu-
lan ke depan,” ujar dia.

“Wakil Sekretaris Jenderal 
untuk Urusan Kemanusiaan 
dan Koordinator Bantuan 

International 5

Menurut PBB sekitar sepertiga dari 
semua orang Afghanistan hadapi ke-
rawanan pangan.

PBB Peringatkan Bencana 
Kemanusiaan di Afghanistan

dilacak” ke Afghanistan.
“Saya meminta semua pihak 

memfasilitasi akses kemanusiaan 
yang aman dan tanpa hambatan 
untuk pasokan yang menyela-
matkan jiwa dan menopang 
kehidupan, serta untuk semua 
pekerja kemanusiaan pria dan 
wanita,” ungkap dia.

Guterres mengatakan ko-
mitmen badan-badan kemanu-
siaan untuk tinggal di Afghani-
stan dan memberikan bantuan 
“tidak akan goyah.”  tom

mengalami kekurangan gizi 
akut pada tahun depan,” pa-
par dia.

“Orang-orang kehilan-
gan akses ke barang dan jasa 
mendasar setiap hari. Bencana 
kemanusiaan membayangi,” 
ujar Guterres.

Dia menambahkan, keker-
ingan parah dan datangnya 
kondisi musim dingin yang 
keras berarti makanan tamba-
han, tempat tinggal dan paso-
kan kesehatan “harus segera 

INTERNATIONAL MEDIA, KAMIS 2 SEPTEMBER 2021

LOKASI KECELAKAAN BUS DI PERU
Petugas penyelamat dan polisi berada di 
lokasi kecelakaan bus, di Matucana, Peru, 
Selasa (31/8). 

Darurat Martin Griffi ths akan 
mengoordinasikan seluruh 
sistem PBB dalam persiapan 
pendanaan,” ungkap Guterres.

Dia mengatakan hampir 
setengah dari populasi Afghani-
stan, 18 juta orang, membutuh-
kan bantuan kemanusiaan yang 
mendesak untuk bertahan hidup.

“Satu dari tiga rakyat Af-
ghanistan tidak tahu dari mana 
makanan mereka berikutnya 
akan datang. Lebih dari sepa-
ruh anak balita diperkirakan 

AS Ancam Sanksi Taliban
WASHINGTON(IM) 

- Amerika Serikat (AS) telah 
menarik total pasukannya dari 
Afghanistan. Kini, Washington 
mengancam akan menjatuhkan 
sanksi terhadap Taliban , sang 
penguasa baru Afghanistan. 
Juru bicara Gedung Putih Jen 
Psaki mengatakan penerapan 
sanksi akan tergantung pada 
perilaku kelompok tersebut.

“Itu tergantung pada apa 
perilaku mereka. Presiden (Joe 
Biden) dengan jelas mengurai-
kan bahwa kita akan menonton, 
seperti dunia, apa yang dilaku-
kan Taliban,” kata Psaki dalam 
konferensi pers hari Selasa 
waktu Washington, yang dilan-
sir Bloomberg pada Rabu (1/9).

Psaki mengatakan AS akan 
secara khusus mengawasi un-
tuk mengizinkan warga negara 
Amerika, Afghanistan dan mitra 
AS untuk meninggalkan Afghan-
istan, dan bagaimana Taliban 
beroperasi ketika berkaitan den-
gan perlakuan terhadap perem-
puan dan hak asasi manusia.

“Ada banyak pengaruh eko-
nomi, sanksi yang sudah ada, 
yang kita dan komunitas global 

miliki. Kami akan menilai selama 
beberapa hari, minggu, dan bulan 
mendatang,” imbuh Psaki.

Salah satu tantangan terbesar 
bagi pemerintahan Taliban adalah 
krisis uang tunai di negara itu. Tali-
ban kekurangan akses ke miliaran 
dollar dari bank sentral mereka 
dan Dana Moneter Internasional 
(IMF) yang akan membuat negara 
itu tetap berjalan selama pergo-
lakan yang bergejolak. Dana terse-
but sebagian besar dikendalikan 
oleh AS dan lembaga internasional.

Kelompok yang menguasai 
Afghanistan pada 15 Agustus 
saat ini tidak memiliki struktur 
institusional untuk menerima uang 
itu— sebuah tanda tantangan yang 
mungkin dihadapinya ketika men-
coba untuk mengatur ekonomi 
yang telah mengalami urbanisasi 
dan meningkat tiga kali lipat sejak 
mereka terakhir berkuasa di negara 
itu dua dekade lalu.

Kekurangan tersebut dapat 
menyebabkan krisis ekonomi 
yang hanya akan memicu krisis 
kemanusiaan yang lebih dalam 
bagi sekitar 36 juta warga Af-
ghanistan yang diperkirakan 
akan tinggal di negara itu.  gul

JUBA(IM) - Negara ter-
muda di dunia adalah Sudan 
Selatan . Mendapat pengakuan 
resmi pada tahun 2011 atau 
tepatnya berdiri 9 Juli 2011, 
Sudan Selatan kini menjadi 
salah negara termiskin di dunia 
yang dilanda kelaparan.

Menurut data Bank Dunia, 
populasi negara di Afrika ini 
sekitar 11 juta jiwa. Nama 
resmi negara tersebut adalah 
Republik Sudan Selatan den-
gan Presiden Salva Kiir Ma-
yardit sebagai pemimpinnya.

Mengutip laporan Borgen 
Project, Republik Sudan Se-
latan lahir dari perang saudara 
dan konfl ik yang mengerikan.

Sembilan tahun pertama 
keberadaannya, Sudan Se-
latan telah menghadirkan ban-
yak masalah kemanusiaan. 
Kelaparan yang meluas, air 
yang tidak bersih, infrastruktur 
yang runtuh, dan pendidikan 
yang kekurangan dana melanda 
negara tersebut.

Rentetan masalah itu, teru-
tama kemiskinan, menjadi tan-
tangan besar bagi negara ter-
muda di dunia tersebut. Sebab, 
negara baru yang ingin tumbuh 
menjadi negara makmur harus 
mengatasi kemiskinan yang 
meluas dan masalah-masalah 
yang menyertainya.

Perang saudara di Sudan 
Selatan merusak sistem yang 
sudah melemah dan telah 
menciptakan salah satu situasi 
kemiskinan terburuk.

Saat ini, sekitar 82 persen 
dari mereka yang tinggal di 
negara termuda di dunia itu 
hidup di bawah garis kemiski-
nan. Karena panen yang buruk 
baru-baru ini, Oxfam mem-
perkirakan bahwa lebih dari 7 
juta orang Sudan Selatan be-
rada dalam bahaya kelaparan.

Parahnya, ekonomi negara 
termuda di dunia ini hampir 
seluruhnya bergantung pada 
ekspor minyak mentah, dan 
stabilitas keuangannya tidak 
ada kepastian.

Menurut Bank Dunia, Su-

dan Selatan mengalami per-
tumbuhan PDB sebesar 3,2% 
pada tahun 2019. Lantaran 
pandemi COVID-19 global, 
PDB-nya menyusut 4,3% 
setelah tahun 2020, kehilangan 
lebih banyak dari yang diper-
oleh pada tahun sebelumnya.

Sepertiga penduduknya 
telantar karena perang saudara. 
Lebih dari separuh penduduk 
berjuang untuk makan dan 
ekonomi nasional menyusut. 
Sudan Selatan yang sudah 
berada dalam bahaya menjadi 
wilayah yang dikategorikan 
dilanda kemiskinan yang san-
gat besar.

Kondisi mengerikan yang 
dilanda negara termuda di 
dunia ini, badan-badan ban-
tuan kemanusiaan terkemuka 
sebenarnya telah turun tan-
gan. Action Against Hunger, 
misalnya, telah membantu 
memberi makan lebih dari 
500.000 orang Sudan Selatan 
pada tahun 2019.

Dengan lebih dari 300 
anggota tim yang hadir di neg-
ara tersebut, Action Against 
Hunger memperluas jang-
kauannya setiap tahun sampai 
Sudan Selatan sekali lagi dapat 
mempertahankan panen yang 
berkelanjutan.

Untuk membantu anak-
anak di Sudan Selatan tetap 
bersekolah, USAID telah me-
nyediakan dana khusus hanya 
untuk pendidikan. Sejak per-
ang saudara pecah, USAID 
telah secara aktif  membantu 
lebih dari setengah juta siswa 
mengakses sekolah yang sangat 
dibutuhkan untuk memutus 
lingkaran kemiskinan.

Untuk membantu mem-
bawa listrik ke Sudan Selatan, 
Bank Pembangunan Afrika 
melangkah untuk mewujud-
kannya. Hampir 99% orang 
di Sudan Selatan hidup tanpa 
listrik. Proyek jaringan listrik 
Bank Pembangunan Afrika 
baru-baru ini menerima pin-
jaman USD14,6 juta untuk 
membantu memulainya.  gul

Sudan Selatan Negara Termuda di Dunia, 
Miskin dan Dilanda Kelaparan
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ATHENA (IM)-Perdana 
Menteri Yunani Kyriakos Mitso-
takis merombak kabinetnya pada 
Selasa dengan memberhentikan 
menteri ketertiban publik. Pem-
berhentian dilakukan menyusul 
kritik tajam terhadap respons 
pemerintah dalam serentetan 
kebakaran hutan musim panas.

Lebih dari seperempat juta 
hektar hutan pinus telah hancur 
pada Agustus akibat keba-
karan yang berlangsung selama 
berapa hari di seluruh Yunani. 
Kebakaran itu menjalar ke 
daerah pinggiran kota Athena, 
menghancurkan rumah-rumah 
dan tempat-tempat usaha, serta 
menewaskan dua orang dan me-
maksa ribuan orang mengungsi.

Mitsotakis, yang pemerin-
tahan konservatifnya berjalan 
sejak Juli 2019 itu, telah me-
minta maaf  secara terbuka atas 
keterlambatan dan kegagalan 
dalam merespon kebakaran 
dan berjanji akan memperbaiki 
kesalahannya. Pada Selasa, dia 
mengganti Menteri Ketertiban 
Publik Michalis Chrysochoidis 
dengan Takis Theodorikakos, 
seorang analis politik dan man-
tan menteri dalam negeri.

Dia memindahkan Menteri 
Kesehatan Vassilis Kikilias, yang 

PM Yunani Pecat Menteri 
Usai Kebakaran Hutan

tahun lalu mengawasi upaya 
sukses Yunani dalam mengenda-
likan gelombang pertama infeksi 
Covid-19, ke posisi pariwisata 
menggantikan Harry Theoharis.

Juru bicara Mitsotakis juga 
mengumumkan pembentukan 
kementerian perlindungan sipil 
yang diketuai oleh Evangelos 
Apostolakis, mantan menteri 
pertahanan.

Perdana menteri itu sebe-
lumnya membentuk kement-
erian pemulihan bencana alam 
pada pertengahan Agustus 
usai kebakaran hutan.Ekonomi 
Yunani sangat bergantung pada 
pariwisata. Sektor itu diperki-
rakan akan kembali meningkat 
3,6 persen tahun ini saat ke-
datangan turis meningkat tajam.

Tahun 2020 menjadi tahun 
yang suram ketika pembatasan 
perjalanan virus corona diber-
lakukan dan pariwisata merosot 
8,2 persen.Perombakan kabi-
net tersebut, di mana Menteri 
Keuangan Christos Staikouras 
dan Menteri Luar Negeri Nikos 
Dendias dipertahankan pada 
jabatan mereka, terjadi kurang 
dari dua minggu sebelum Mit-
sotakis dijadwalkan akan ber-
pidato untuk menguraikan 
kebijakan ekonomi 2022.  ans

Bandara Arab Saudi Diserang 
Drone Bom, 8 Orang Luka

ABHA(IM)- Bandara In-
ternasional Abha, Arab Saudi , 
diserang drone pembawa bom. 
Drone itu dicegat atau diin-
tersepsi pasukan Koalisi Arab, 
namun delapan anggota staf  
bandara terluka.

Juru bicara Koalisi Arab, 
Brigadir Jenderal Turki al-
Maliki, mengatakan serangan 
droneitu terjadi hari Selasa dan 
merupakan serangan kedua.

Koalisi Arab adalah koalisi 
negara-negara Arab yang dip-
impin Arab Saudi untuk mem-
erangi kelompok pemberontak 
Houthi di Yaman. Menurut 
Koalisi Arab, serangan drone 
berbahaya itu diluncurkan ke-
lompok Houthi.

“Pada (pukul 09.06) Selasa 
(31 Agustus 2021), upaya kedua 
untuk menargetkan warga sipil 
dan staf yang bepergian di Bandara 
Internasional Abha oleh teroris, 
milisi Houthi yang didukung Iran 
menggunakan drone bermuatan 
bom digagalkan,” kata al-Maliki 
dalam sebuah pernyataan, seperti 
dilansir Al Arabiya.

Pecahan peluru, atau peca-
han drone, berserakan di sekitar 
lokasi bandara ketika dihancurkan 
oleh pasukan Koalisi Arab. Peca-
han peluru itulah yang melukai 
delapan anggota staf  bandara.

Mereka yang terluka antara 
lain pekerja asal Bangladesh 
yang berada dalam kondisi kri-
tis, dua pekerja asal India dan 
pekerja asal Bangladesh lainnya 
berada dalam luka sedang.

Pekerja Bangladesh lainnya, 
satu pekerja Nepal, seorang pekerja 

India, dan seorang warga negara 
Arab Saudi menderita luka ringan.

Menurut al-Maliki, sebuah 
pesawat komersial A320 juga 
rusak akibat serangan itu.

“Upaya kejam dan bermu-
suhan ini adalah yang kedua 
untuk menargetkan Bandara 
Internasional Abha dan warga 
sipil multinasional yang be-
pergian hari ini dengan cara 
yang disengaja dan sistematis. 
Tindakan ini menegaskan sifat 
permusuhan dari milisi, dan 
pelanggarannya terhadap Hu-
kum Humaniter Internasional, 
di mana Bandara Internasional 
Abha dianggap sebagai Objek 
Sipil yang dilindungi oleh hu-
kum humaniter internasional,” 
imbuh juru bicara Koalisi Arab 
tersebut.

Houthi secara teratur mel-
ancarkan serangan ke wilayah 
Arab Saudi dan Yaman di bawah 
kendali pemerintah yang diakui 
secara internasional.

Iran mendukung kelompok 
pemberontak itu dalam perjuan-
gannya melawan Angkatan Ber-
senjata Yaman dan memasok 
Houthi dengan senjata, pesawat tak 
berawak, dan juga pelatihan militer.

Pada hari Senin, pasukan 
pertahanan Arab Saudi mence-
gat dan menghancurkan rudal 
balistik yang diluncurkan oleh 
milisi ke arah Jazan.

Koalisi Arab mengatakan 
bahwa pasukan pertahanan 
udara menggagalkan upaya 
sia-sia milisi Houthi untuk 
menargetkan Kerajaan Arab 
Saudi.  gul

MOSKOW(IM) - Presiden 
Rusia Vladimir Putin telah meny-
etujui pembayaran satu kali untuk 
pejabat polisi dan militer. Kepu-
tusan tersebut akan memberikan 
bonus 15 ribu rubel (Rp 2,9 juta) 
kepada semua personel militer dan 
penegak hukum pada bulan Sep-
tember, menurut Kremlin dilansir 
Euronews, Rabu (1/9).

Keputusan presiden men-
gatakan pembayaran dirancang 
untuk melindungi kebutuhan so-
sial pekerja darurat. Namun para 
kritikus mengatakan, langkah itu 
dirancang untuk mendorong mi-
liter memilih Partai Rusia Bersatu 
yang dipimpin Putin menjelang 
pemilihan parlemen bulan depan.

Pekan lalu, bonus satu kali se-
rupa sebesar 10 ribu rubel (Rp 1,95 
juta) ditawarkan kepada para pensi-
unan. Rusia memiliki sekitar 42 juta 
pensiunan dan setidaknya 1,7 juta 
polisi, militer, dan penjaga nasional. 
Kedua kelompok tersebut secara 
tradisional memilih Rusia Bersatu, 
tetapi partai tersebut menghadapi 
kritik yang meningkat sebelum kal-
ender pemilihan yang tegang.

Warga Rusia telah menyuarakan 
kemarahan atas penurunan standar 
hidup di negara itu sejak 2014, 
ditambah dengan kenaikan harga 
konsumen. Rusia Bersatu saat ini 
mengumpulkan 27,3 persen suara, 
menurut lembaga Vtsiom yang dekat 
dengan pemerintah. Sementara itu, 
tingkat kepercayaan pada Vladimir 
Putin dinilai sebesar 62,2 persen.

Penentang Kremlin serta 
media independen telah meng-
hadapi tindakan keras dari pihak 
berwenang menjelang pemilihan. 
Rusia juga telah bergerak untuk 
membongkar gerakan lawan yang 
dipenjara Alexei Navalny, dengan 
mengklasifi kasikan organisasinya 
sebagai ekstremis dan memblokir 
beberapa situs web.

Banyak sekutu dekat dan 
pendukung Navalny juga telah 
dikeluarkan dari pemilihan 
atau dipaksa ke pengasingan. 
Beberapa media independen 
dan LSM baru-baru ini dikla-
sifi kasikan sebagai agen asing, 
status kontroversial yang secara 
serius memperumit operasi 
mereka.  ans

Jelang Pemilu, Putin Beri 
Bonus Polisi dan Militer

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi PT Ancora Indonesia Resources, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan 
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPS TAHUNAN dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya  
disebut “RUPS LUAR BIASA”), RUPS TAHUNAN dan RUPS LUAR BIASA selanjutnya disebut “Rapat”), yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,

A. Pada :
 Hari/Tanggal :  Selasa, 31 Agustus 2021
 Waktu :  RUPS TAHUNAN : 14.43 – 15.15 WIB
   RUPS LUAR BIASA : 15.44 – 16.45 WIB
 Tempat :  Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 
   dan melalui aplikasi eASY.KSEI

  Mata Acara RUPS TAHUNAN adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.

 Mata Acara RUPS LUAR BIASA adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Persetujuan rencana inbreng aset dari PT Multi Nitrotama Kimia (“MNK”) (anak perusahaan Perseroan) ke PT Multi Nasional Kemitraan (“MNKT”) yang merupakan 

anak perusahaan MNK.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS TAHUNAN adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Rolaw P  Samosir 

Direktur : N  Annisa Putri Fauzia Rahmi

Komisaris Independen : Hotma Rambe

C. RUPS TAHUNAN telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa nya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir 
secara elektronik melalui online eASY.KSEI sejumlah 1.436.919.804 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 81,37% dari seluruh 
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 

 RUPS LUAR BIASA telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa nya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang 
hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI  sejumlah 1.436.919.904 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 81,37% dari 
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

D. Dalam RUPS TAHUNAN dan LUAR BIASA untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 
memberikan pendapatnya. 

E. Dalam RUPS TAHUNAN dan LUAR BIASA tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait mata acara rapat. 
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS TAHUNAN dan RUPS LUAR BIASA sebagai berikut:
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.  
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara 

yang hadir dalam Rapat.
e-Proxy maupun e-Voting,

 Mata Acara RUPS TAHUNAN

Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain

Mata Acara I 1.436.919.804 suara atau 100 %  **) 0 suara 0 suara

Mata Acara II 1.436.919.804 suara atau 100 %  **) 0 suara 0 suara

Mata Acara III 1.436.919.804 suara atau 100 %  **) 0 suara 0 suara

   Mata Acara RUPS LUAR BIASA

Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain

Mata Acara I 1.436.919.904 suara atau 100 %  **) 0 suara 0 suara

Mata Acara II 1.113.301.691 suara atau 77,48 %  **) 323.618.213 atau 22,52% **) 0 suara

**) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari eASY.KSEI dan BAE Perseroan.

I. Keputusan RUPS TAHUNAN pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas 

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;  
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai laporan No. 00119/2.1007/AU.1/02/1171-3/1/IV/2021  tanggal 21 April 2021 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal 
yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge)  
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca 
dan perhitungan laba rugi tahun buku 2020.

Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun 

Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
-   Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
-   Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
-   Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk 
Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan 
Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib 
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (diluar tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun  

buku 2021 adalah sama dengan tahun 2018, dan 2019, 2020 yaitu maksimum Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) termasuk pajak, dan 
mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2021.

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan yaitu PT Multi Berkat Energi  untuk memutuskan pengalokasian besaran 
gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dari jumlah total tersebut 
dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris 
dan Direksi untuk bulan Januari 2021 sampai dengan Juli 2021.

 Keputusan RUPS LUAR BIASA pada pokoknya telah memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana 
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dengan demikian mengubah Pasal 3 sehubungan 
dengan penyesuaian Pasal 3 dengan KBLI 2020, Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 menjadi Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 14,  Pasal 15 dan Pasal 21 ayat 12 Anggaran dasar Perseroan. 

2. Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk 
selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan 
Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta 
persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta 
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui rencana inbreng aset dari PT Multi Nitrotama Kimia (“MNK”) (anak perusahaan Perseroan) ke PT Multi Nasional Kemitraan (“MNKT”) yang merupakan 

anak perusahaan MNK, aset tersebut adalah:

No. Kategori Jumlah

A. Mesin dan Peralatan

1. Mesin Blasting 14 unit

2. Exploder 3 unit

3. Blasting Ohm Meter 12 unit

4. PH Meter 5 unit

5. Viscometer 5 unit

6. Multimeter 1 unit

7. Flow Meter 2 unit

8. Avometer 1 unit

9. Microtrap (Alat Ukur Gelombang Peledakan) 1 unit

10. Container 49 unit

11. Bin Tangki 13 unit

12. Hydraulic & Electric System Anfo Bin 1 unit

13. Pressure Tank 2 unit

14. Tote Bin Storage 1 unit

15. Tangki Solar 3 unit

16. Tandon Air 8 unit

17. Tank Acid 1 unit

18. Tank Penampung Anfomul 1 unit

19. Motor hydraulic 1 unit

20. Katcher (Mesin Dorong Air) 3 unit

21. Gear Pump 2 unit

22. Cat Pump 3 unit

23. Stator Pump 4 unit

24. Viking Pump 1 unit

25. Diaphragm Pump 9 unit

26. Pompa Alkon 1 unit

27. Pompa 3 unit

28. Kompresor 5 unit

29. Cla.3 Inverter 1 unit

30. Mixer Blanded (MMU Portable) 1 lot

31. Anfo Mixer 1 unit

32. Mesin Potong Rumput 6 unit

33. Impact Wrench 1 unit

34. Cutting Wheel/Gerinda 1 unit

35. Mesin Las 2 unit

36. Genset 6 unit

37. Motor Listrik dan Gear Box 2 unit

38. Mesin Diesel 4 Silinder 1 unit

39. Timbangan Duduk 5 unit

40. Timbangan Gantung 8 unit

41. Timbangan Digital 6 unit

42. Rotary Lamp 3 unit

43. Level Switch (M-01) 2 unit

44. Laptop 18 unit

45. Desktop Computer 12 unit

46. Radio Komunikasi 42 unit

47. Camera 7 unit

48. Projector 3 unit

49. Speaker 1 set

50. Printer 3 unit

51. Box Shelter 2 unit

52. Box Accessories 2 unit

53. Lemari dan Loker 23 unit

54. Set Furnitur 1 set

55. Hose 3 unit

56. Emb Saur (Webbing Sling) 1 set

57. Air Conditioner 2 unit

58. Dispenser 1 unit

59. Kulkas 2 unit

60. Multistation Gym 1 unit

61. Tower Internet 2 lot

62. Booster GSM 2 unit

63. Antena 1 set

64. Auger 3 lot

65. Sistem Instalasi 1 lot

B. On Site Plan

1. Emulsion Plant 6 set

C. Kendaraan dan Alat Angkut

1. Truk 14 unit

2.  Forklift 2 unit

 Pelaksanaan Inbreng aset tersebut akan dilakukan sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan dengan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

2. Menyetujui memberikan persetujuan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan 
rencana inbreng aset dari PT Multi Nitrotama Kimia (“MNK”) (anak perusahaan Perseroan) ke PT Multi Nasional Kemitraan (“MNKT”) yang merupakan anak 
perusahaan MNK.

Jakarta, 02 September 2021
DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk


