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Soal Capres, PDI-P Akan Tetap Dengarkan
Aspirasi yang Berkembang Tanpa Harus Ribut
Wasekjen PDI-P menegaskan, kepu-
tusan soal capres dan cawapres PDI-P 
pada Pilpres 2024 merupakan kewenan-
gan penuh Megawati Soekarnoputri. 
Kader tidak perlu meributkannya lagi.

dan tertib, maka ya mesti dis-
ampaikan ke dalam saja, lewat 
struktur partai,” kata Arif.

Sebelumnya, Ketua DPD 
PDI-P Jawa Tengah Bambang 
Wuryanto memunculkan is-
tilah bukan banteng, tetapi 
celeng bagi kader PDI-P yang 
mendeklarasikan capres.

”Adagium di PDI-P itu, 
yang di luar barisan bukan 
banteng. Itu namanya celeng. 
Jadi, apa pun alasan itu yang 
deklarasi, kalau di luar barisan 
ya celeng,” ujar Bambang.

Wakil Ketua DPC PDI-P 
Purworejo Albertus Sum-
bogo mengatakan, simpatisan 
dan kader PDI Perjuangan 
yang mendukung Ganjar 
Pranowo hanya menyampai-
kan aspirasi sebelum Mega-
wati  memutuskan capres 
dari partai banteng itu untuk 
Pilpres 2024.

Pria yang menjabat Ketua 
DPC Seknas Ganjar Indonesia 
(SGI) itu mengaku hanya me-
nampung aspirasi masyarakat.

“Bagi saya, saya masih 
dalam barisan. Hak bicara, hak 
aspirasi itu dijamin oleh aturan. 
Saya tidak memutuskan yang 
harus jadi Ganjar, bukan. As-
pirasi masyarakat ini kan perlu 
ditampung,” kata Albertus, 

Senin (11/10).
Ia pun mengaku siap 

menerima sanksi hingga pem-

ecatan sebagai kader partai 
banteng jika dinilai melanggar 
aturan partai.  han

Wasekjen PDI P menegaskan kepu

JAKARTA (IM) – Wakil 
Sekretaris Jenderal PDI Per-
juangan Arif  Wibowo me-
nyatakan, partainya akan 
mendengarkan aspirasi publik 
mengenai siapa sosok calon 
presiden yang akan diusung 
pada Peilpres 2024 mendatang, 
tanpa harus menimbulkan 
keributan.

“Saya kira partai akan se-
lalu mendengarkan baik-baik 
seluruh dinamika politik yang 
berkembang di masyarakat, as-
pirasi yang berkembang tanpa 
harus ribut, kecuali memang 
ada kesengajaan untuk mer-
ibutkan ini,” kata Arif, Rabu 
(13/10)).

Arif  mengatakan bahwa 
saat ini PDI-P tengah fokus 
melakukan konsolidasi serta 
melaksanakan kerja kerakyatan 
agar dapat meraih kemenangan 
pada Pemilu 2024 mendatang. 
Aspirasi kader mengenai pen-

capresan hendaknya disam-
paikan melalui internal partai, 
bukan malah digembar-gem-
borkan di muka publik.

“Enggak usah pengumu-
man-pengumuman yang me-
nimbulkan kegaduhan, wong 
kita mau solid. Jangan sampai 
malah timbul perpecahan atau 
potensi perpecahan, kan be-
gitu,” ujar Arif.

Ia menambahkan, keputu-
san soal capres dan cawapres 
yang akan diusung PDI-P 
pada Pilpres 2024 merupakan 
kewenangan penuh Ketua 
Umum PDI-P Megawati Soek-
arnoputri. Oleh sebab itu, ia 
mengingatkan, kader-kader 
PDI-P hendaknya tidak perlu 
meributkan persoalan capres/
cawapres.

“Kalau ada aspirasi-as-
pirasi itu, karena partai kita 
ini sedang mengorganisir diri 
untuk menjadi partai yang solid 

JAKARTA (IM) Wakil capresan hendaknya disam

Bantah Minta Saham Freeport, Haris Azhar
Mengaku Simpan Bukti dan Dokumentasi

JAKARTA (IM) – Akti-
vis dan juga dikenal sebagai 
pengacara, dan Direktur Lo-
kataru, Haris Azhar mengaku 
punya bukti untuk memban-
tah tudingan yang menyebut 
dirinya pernah meminta sa-
ham PT Freeport Indonesia 
kepada Menteri Koordinator 
Bidang Maritim dan Investasi 
(Menko Marves) Luhut Binsar 
Pandjaitan.

Haris Azhar menyatakan 
bahwa dia tidak pernah berte-
mu Luhut dan membahas per-
mintaan saham PT Freeport 
Indonesia. Haris menjelaskan, 
ia memang pernah bertemu 
dengan staf  dan deputi Menko 
Marves dalam pertemuan tang-
gal 4 Maret 2021. Namun, ia 
datang sebagai kuasa hukum 
dari tiga hingga empat ma-
syarakat adat di Mimika, Papua, 
yang semestinya mendapatkan 
pembagian saham dari perusa-
haan tambang itu. 

“Semua argumentasi saya 
ada buktinya, surat audiensi, 
surat kuasa, dan legal opin-
ion,” ujar Haris Azhar, Rabu 

(13/10).
Pernyataan ini disampai-

kan Haris menyusul tudingan 
dari kuasa hukum Luhut, 
Juniver Girsang yang men-
gatakan bahwa Haris sempat 
menemui Luhut untuk me-
minta saham PT Freeport In-
donesia. Tudingan itu disam-
paikan Juniver dalam tayangan 
“Mata Najwa” yang diunggah 
di YouTube Najwa Shihab, 30 
September 2021.

Haris menerangkan bah-
wa pertemuan itu bukan untuk 
meminta saham PT Free-
port Indonesia untuk dirinya. 
Dia menegaskan, saat itu dia 
datang dan bertindak profe-
sional sebagai kuasa hukum 
dari masyarakat adat yang 
masih dirugikan meskipun ada 
divestasi saham.

“Menurut saya aneh, 
pemerintah pusat gembar 
gembor divestasi saham, ber-
hasil memberikan jatah saham 
ke masyarakat adat, tapi regu-
lasi tata kelola tersebut dibiar-
kan tidak ada peraturan daerah 
(perda)-nya,” ucapnya.  han

Zaim Saidi Divonis Tak Bersalah
soal Pendiri Pasar Muamalah di Depok

DEPOK (IM) - Majelis 
hakim Pengadilan Negeri De-
pok dalam perkara Zaim Saidi, 
pendiri pasar muamalah yang 
menggunakan koin dinar dan 
dirham dalam transaksi, me-
nyampaikan sejumlah pertim-
bangan atas vonis bebas yang 
dijatuhkan kepada Zaim, Selasa 
(12/10).

Sebelumnya, Zaim didakwa 
dua pasal alternatif, yaitu ten-
tang membikin serta tentang 
menjalankan mata uang sebagai 
alat pembayaran yang sah. Ada 
sejumlah hal yang jadi pertim-
bangan majelis hakim soal ala-
san koin dinar dan dirham yang 
dipakai Zaim Saidi tidak dapat 
disamakan dengan mata uang.

Menurut majelis hakim, 
dinar dan dirham dalam perkara 
Zaim Saidi adalah barang in-
vestasi. “Menimbang, bahwa 
dinar emas, dirham perak, fulus 
tembaga, telah dibayar pajaknya 
sehingga barang tersebut men-
jadi barang investasi. Dan men-
genai harga, selalu mengikuti 
harga logam mulia,” ungkap 
Hakim Ketua, Andi Musyafi r, 
dalam transkrip persidangan 
yang diterima wartawan, Rabu 

(13/10).
“Terdakwa menyampaikan 

kepada penerima zakat, harga 
koin dinar emas ataupun koin 
dirham perak mengikuti harga 
logam mulia berupa emas di-
nar, dirham perak. Apabila 
ada kesepakatan antar-pemilik 
koin dinar, koin dirham perak, 
dapat ditukar atau barter dengan 
barang-barang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat penerima 
zakat (mustahik) di pasar mua-
malah Depok,” tambahnya.

Adapun penggunaan koin 
dinar dirham ini sebagai pen-
gamalan atas sunah Nabi Mu-
hammad belaka. Zaim berperan 
sebagai wakala induk atau pe-
nyedia/penghimpun koin dinar 
dan dirham. Koin dinar dirham 
kemudian disalurkan kepada 
mustahik/penerima zakat.

Un tuk  memudahkan 
penerima zakat menukarnya 
dengan kebutuhan pokok, 
maka diselenggarakan pasar 
muamalah. Zaim Saidi meme-
san koin dinar dirham ini di 
PT Antam dan PT Bukit Mas 
Mulia Internusa. Saat membeli 
dan memesan, Zaim sekaligus 
membayar pajaknya.  mei

SIDANG UJI FORMIL DAN
MATERIIL UU CIPTA KERJA

Ketua Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) Anwar Usman 
(kiri) berbincang dengan anggota 
Majelis Hakim MK Saldi Isra dalam 
sidang lanjutan pengujian formil 
dan materiil Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja terhadap UUD 1945 
di Ruang Sidang Gedung MK, Ja-
karta, Rabu (13/10). Sidang terse-
but beragenda mendengarkan 
ke terangan ahli yang dihadirkan 
DPR.

JAKARTA (IM) -  Ketua 
Fraksi Partai Nasdem MPR RI 
Taufi k Basari menilai, amende-
men Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 harus datang dari 
desakan atau dorongan kuat 
rakyat atas kebutuhan yang 
ada. Menurutnya, amendemen 
bukan untuk kepentingan elite.

“Oleh karena itu, Fraksi 
Partai Nasdem ingin tahu, 
jika ada gagasan itu, lantas 
apa sebenarnya yang dimaui 
masyarakat. Karena kita tidak 
ingin, itu gagasan tentang 
amendemen UUD 1945 itu 
hanya sekadar jadi gagasan 
elite, hanya sekadar jadi ke-
pentingan elite,” kata Taufi k 
dalam diskusi publik Fraksi 
Partai Nasdem yang dipantau 
secara virtual, Rabu (13/10).

Anggota Komisi III DPR 
itu kemudian menjelaskan 
bahwa UUD 1945 meru-
pakan hukum fundamental, 
sehingga tidak boleh hanya 
menjadi pembicaraan di ka-
langan elite terlebih jika ada 
wacana amendemen.

Di samping itu, lanjut dia, 
Konstitusi juga merupakan hu-
kum dasar. Maka, perubahan 
atau revisinya terhadap hukum 
dasar itu tentu berbeda ke-
tika melakukan revisi terhadap 
Undang-Undang (UU) biasa.

“UUD, maka harus ada 
satu dorongan kuat dari raky-
at, yang benar-benar memang 
menginginkan atau merasa 
ada kebutuhan kita lakukan 
amendemen. Jika ternyata 

rakyat merasa ada kebutuhan, 
maka kita bisa lakukan amen-
demen,” jelasnya.

Tobas menjelaskan Indo-
nesia telah melakukan amende-
men sebanyak empat kali sejak 
masa reformasi. Amendemen 
pertama itu dilakukan pada 
1999, atau satu tahun setelah 
reformasi 1998. Menurutnya, 
amendemen satu hingga em-
pat tersebut merupakan satu 
rangkaian yang didasari oleh 
kebutuhan masyarakat saat itu.

“Kebutuhan yang kuat 
itu seperti, adanya pergantian 
rezim yang dari hasil evaluasi 
kita bersama, melihat bahwa 
jika kita ingin membuka lem-
baran baru dalam kehidu-
pan berbangsa dan bernegara 
kita,” tuturnya. “Maka, kita 
harus memulainya dengan 
melakukan perubahan UUD. 
Karena itu, muncul gagasan 
amendemen 1 sampai 4. Jadi, 
dorongannya sangat clear, do-
rongannya karena ada refor-
masi, karena kita lihat, tatanan 
kehidupan berbangsa yang lalu 
harus diperbaiki,” ungkapnya.

Adapun amendemen 1 
sampai 4 dilakukan pada medio 
1999-2002. Amendemen terse-
but, kata Tobas, memasuk-
kan sejumlah landasan untuk 
menjalankan pemerintahan, 
demokrasi dan sebagainya. 
Guna menyelaraskan jalannya 
pemerintahan yang baik, maka 
dimasukkan pula penghor-
matan hak-hak asasi manusia 
dalam UUD 1945.  han

Amendemen UUD 1945 Harus
Dorongan Rakyat, Bukan dari Elite

JAKARTA (IM) - Pan-
glima TNI Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto bersama Ka-
polri Jenderal Pol Listyo Si-
git Prabowo secara simbolis 
melepas bantuan sosial (ban-
sos) sebanyak 163 ribu paket 
sembako di Mabes TNI, Ci-
langkap, Jakarta Timur, Rabu 
(13/10).

Nantinya, sembako itu 
akan dibagikan kepada ma-
syarakat yang terdampak 
pandemi Covid-19. Dalam 
pelepasan, turut hadir Ketua 
MPR Bambang Soesatyo atau 
Bamsoet dan Ketua Umum 
Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU) KH Said Aqil 
Siradj.

Penasehat Altar’89 Letjen 
TNI Eko Margiyono yang 
juga menjabat sebagai Kepala 
Staf  Umum (Kasum) TNI 
menyebut, kegiatan ini dilaku-
kan dalam rangka memperin-
gati tercapainya usia 33 Tahun 
pengabdian Alumni Akabri 89 
atau Altar’89 kepada bangsa 
dan negara.

“Kami laporkan kegiatan 
baksos dan pembagian sem-
bako sudah terkumpul 183 
ribu lebih paket yang akan 
kita bagikan hampir ke seluruh 
wilayah Indonesia,” tutur Eko 
di lokasi, Rabu (13/10).

Dia menuturkan, akibat 
Covid-19 terjadi dampak he-
bat terhadap sendi-sendi ke-
hidupan, utamanya golongan 
menengah ke bawah. Menurut 

dia, bila tak ditangani secara 
cepat dan tepat maka akan 
membawa dampak negatif  
terhadap kehidupan berbangsa 
dan bernegara. “Oleh karena 
itu dengan dilandasi soliditas 
dan sinergitas TNI-Polri dan 
juga sebagai wujud tugas dan 
tanggung jawab serta kepedu-
lian sosial alumni Akabri 89 
mengambil langkah nyata 
dan berperan aktif  dalam 
upaya penanganan pandemi 
Covid-19 dan pemulihan eko-
nomi nasiona,” ujarnya.

Tak hanya pembagian 
sembako, Akabri 89 jelas Eko, 
juga membantu pelaksanaan 
serbuan vaksinasi nasional. 
Dia memaparkan, sampai 
dengan saat ini, jumlah ma-
syarakat yang telah divaksin 
berdasarkan inisiasi Altar’89 
sudah mencapai 25 ribu orang.

“Sedangkan kegiatan vak-
sinasinya sudah 25 ribu. Se-
hingga sudah cukup bagi kami 
untuk sekarang ini untuk bisa 
melakukan. Meskipun tidak 
berhenti di sini kami akan 
terus bekerja untuk mem-
bantu masyarakat,” katanya.

Eko juga mengucapkan 
terima kasih kepada Panglima 
TNI, Kapolri, Ketua MPR, 
dan Ketum PBNU yang telah 
menyempatkan diri untuk 
melepas bantuan tersebut. 
Panglima TNI dan Kapolri 
juga menyapa Altar’89 yang 
berada di seluruh wilayah 
Indonesia secara virtual.  han

Panglima dan Kapolri Lepas 183 Ribu
Bantuan Paket Sembako di Mabes TNI

JAKARTA (IM) - Ketua 
Bidang Perubahan Perilaku 
Satgas Covid-19, Sonny B. 
Harmadi,  mengingatkan 
tingkat kepatuhan protocol 
Kesehatan (prokes) saat ini 
mengalami stagnasi.

Bahkan,Sonny mengung-
kapkan, dari hasil monitoring 
perubahan perilaku Satgas 
Covid-19, tingkat kepatuhan 
terhadap prokes di 40 kabu-
paten/kota kurang dari 60%.

“Jadi kalau pantauan kami 
masih bagus ya. Memang ter-
jadi stagnasi itu dapat sedikit 
penurunan kiner ja dalam 
kepatuhan menjaga jarak,” 
ungkap Sonny dalam dialog 
secara virtual, Rabu (13/10).

“Kalau kemudian kalau 
kita lihat data, data dari moni-
toring perubahan perilaku 
kami, kepatuhan di zona merah 
atau ada 40 kabupaten kota 
dengan kepatuhan yang kurang 
dari 60% di Indonesia,” terang 
Sonny.

Meski begitu, kata Sonny, 
tingkat kepatuhan protokol 
kesehatan lebih dari 200 kabu-
paten kota di atas 90%. “Tapi 
lebih dari 200 kabupaten kota 
dengan kepatuhan di atas 90% 
di Indonesia,” katanya.

Selain itu, tingkat kepatu-
han memakai masker di ma-
syarakat hingga mencuci 
tangan juga terus membaik. 
Ternyata tantangan terbesar 
adalah prokes menjaga jarak.

“Kalau untuk menjaga 
jarak ini memang menjadi tan-
tangan karena ketika aktivitas 
dibuka atau dilonggarkan atau 
lebih banyak aktivitas yang 
diperbolehkan, lalu di sisi lain 
kan mobilitas penduduk akan 
meningkat, orang yang berak-
tivitas di luar semakin banyak, 
pasti kemampuan untuk men-
jaga jarak bisa menjadi jauh 
lebih terbatas,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat 
sudah memahami bahwa wa-
laupun kasus sudah melandai 
dan aktivitas sudah diper-
bolehkan, tetapi masyarakat 
sebaiknya tetap melakukan 
mobilitas yang penting saja ya.

“Karena kalau penurunan 
kepatuhan menjaga jarak ini 
terjadi, itu risiko penularan 
juga menjadi lebih tinggi,” 
ungkap Sonny.

Melansir dari WHO, virus 
COVID-19 dapat menyebar 
melalui beberapa cara, di an-
taranya melalui droplet, cairan 
atau percikan air yang keluar 
dari saluran pernapasan ke-
tika seseorang batuk maupun 
bersin. Risiko penularan virus 
COVID-19 melalui droplet 
akan meningkat drastis apa-
bila seseorang tidak mengena-
kan masker. Namun ternyata, 
droplet tidak hanya sebatas 
cairan yang dikeluarkan ketika 
bersin atau batuk, melainkan 
juga ketika berbicara, ber-
nyanyi, maupun tertawa.

Kemudian tertular melalui 
Kontak fi sik, seperti berjabat 
tangan. Sebab kita tidak per-
nah tahu ada berapa banyak 
kuman, virus, maupun bakteri 
ditangan kita dan lawan bicara. 
Makanya, sebisa mungkin 
hindari kontak fisik secara 
langsung.

Vir us Covid-19 bosa 
tertular melalui Permukaan 
yang sudah terkontaminasi 
virus Corona.  Penularan virus 
COVID-19 bisa terjadi saat 
seseorang menyentuh ba-
rang yang mungkin saja sudah 
terkontaminasi oleh droplet 
orang lain. Lalu, virus tersebut 
berpindah ke hidung, mulut, 
atau mata dari sentuhan barang 
yang terkontaminasi tadi.

Inilah alasan pentingnya 
kita harus rajin mencuci tangan 
menggunakan sabun dan air 
mengalir setelah melakukan 
aktivitas apapun, termasuk me-
nyentuh barang meski hanya 
sebentar saja.

Jika sedang di perjalanan, 
alangkah baiknya kamu per-
siapkan hand sanitizer dengan 
kandungan alkohol minimal 
60% dan tisu basah khusus 
untuk membunuh kuman, 
bakteri, serta virus di tangan. 
Jangan lupa membawa disin-
fektan untuk membersihkan 
barang yang dibawa.  mar

Satgas Sebut Kepatuhan Prokes
di 40 Daerah Kurang dari 60 Persen

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk 

Bahwa Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan Kedua (“Rapat Kedua”), pada:
  Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021;
  Waktu   : 13.36’ – 14.23’ WIB;
  Tempat  : Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat Kedua, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah sebanyak 5.397.330.511 
(lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas) saham, yang merupakan 40,56% (empat puluh koma lima enam persen) dari 
sebanyak 13.305.799.387 (tiga belas miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham yang telah dikeluarkan oleh 
Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
Dikarenakan Rapat Kedua tidak dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka Rapat Kedua hanya membahas mata acara Rapat yang pertama sampai 
dengan mata acara Rapat yang keenam. Adapun mata acara Rapat yang ketujuh akan dibahas pada RUPS Tahunan ketiga.
Bahwa guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk 
menghadiri RUPST Tahunan Ketiga (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
  Hari/Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021;
  Waktu   : 11.00 WIB s/d selesai;
  Tempat  : Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan 
terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) dan POJK 16/POJK.04/2020 (“POJK No. 16/2020”).
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 42, Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.
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 http://www.intikeramik.com dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan Rapat 

diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 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 tanggal 13 Oktober 2021.
4.   Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

 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/).

Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

 a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang 
terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), 
paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 20 Oktober 2021, yaitu 1  (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;

 b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat 
Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.

 a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 9.    Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  a. 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 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.

 b.  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 
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 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;

 c.  Proses Pemungutan Suara secara Elektronik:
          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 13 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. Waktu maksimum 
pemungutan suara langsung secara elektronik adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat;

 d.   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 . 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 13 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 13 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;

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan 
allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara 

allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS 
merupakan kewenangan 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.

Jakarta, 14 Oktober 2021
Direksi

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Hal 2 Polhukam Edisi 14 OKT 2021.indd   1 13/10/2021   19:59:06


