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 Mahasiswa: Dalam 8x24 Jam Jokowi Harus Cabut UU Cipta Kerja

 Habib Rizieq Akan Tiba di Indonesia Oktober-November

Revisi UU KPK. Sebelumnya, 
YLBHI dalam catatan 100 hari 
Jokowi-Ma’ruf menyatakan bahwa 
revisi Undang-undang KPK 2019 
memperlemah KPK seperti adanya 
Dewan Pengawas, adanya keten-
tuan SP3 untuk perkara yang tidak 
selesai disidik dalam waktu satu 
tahun dan pegawai KPK diubah 
statusnya menjadi Aparatur Sipil 
Negara. 

Kedua, lanjut Asfinawati, 
Jokowi - Ma’ruf juga menyetujui 
dan menandatangani Revisi UU 
Minerba yang justru mengun-
tungkan kelompok pengusaha 
tambang dan sebaliknya ancam-

an besar bagi lingkungan hidup 
dan hidup masyarakat. Hal ini 
terlihat dari pasal 169 A terkait 
perpanjangan Kontrak Karya 
(KK) atau Perjanjian Karya Peng-
usahaan Pertambangan Batuba-
ra (PKP2B) tanpa pelelangan. 

“Maka, pemegang KK dan 
PKP2B yang belum memperoleh 
perpanjangan dapat mendapat-
kan 2 kali perpanjangan dalam 
bentuk Izin Usaha Pertambangan 
Khusus (IUPK) masing-masing 
paling lama selama 10 tahun,” 
paparnya.

Ketiga, Jokowi - Ma’ruf juga 
menyetujui dan menandatangani 

Revisi UU Mahkamah Konstitusi 
(MK). Hanya dalam waktu 7 hari 
sejak pembahasan, revisi UU 
MK disahkan DPR RI menjadi 
UU. DPR memaksakan revisi 
UU ini meski tidak masuk dalam 
Prolegnas Prioritas tahun 2020. 
Tetapi, meski YLBHI bersama 
Koalisi meminta Presiden Joko 
Widodo menolak revisi ini, Presi-
den malah terus menyetujui dan 
menandatangani revisi ini.

Keempat, mengusulkan di-
buatnya Omnibus Law UU Cipta 
Kerja maka paket agar oligarki 
semakin berkuasa di Indonesia 
sudah lengkap. Diawali dengan 

revisi UU KPK yang bertujuan 
agar memudahkan gerak dari 
para Oligarki, dilanjutkan dengan 
revisi UU Minerba dan dilanjutkan 
dengan revisi UU Mahkamah 
Konstitusi yang menjadi gula-
gula dalam memuluskan jalan 
para Oligarki. 

“Kami mendesak pemerin-
tah mencabut kebijakan yang 
tidak sesuai dengan hukum dan 
hak asasi manusia. Mendesak 
pemerintah menghormati hukum 
dan hak asasi manusia dan 
melindungi warga negaranya,” 
pungkasnya. 

 Harian Terbit/Safari 

kepada Harian Terbit, Selasa 
(20/10/2020).

Jerry menilai, para menteri 
Jokowi – Ma;ruf banyak yang tak 
paham job discription, pembagi-
an tugas atau bahasa kerennya 
tupoksi. Tidak heran, banyak 
menteri yang linglung dan tak 
tahu berbuat apa. Namun para 
menteri Jokowi memiliki tingkat 
kepedean yang tinggi. Hal ini ber-
beda dengan menteri di era So-
ekarno dan Soeharto, yang para 
menterinya ahli dibidangnya.

“Kinerja menteri era Jokowi 
memang di bawah rata-rata, hanya 
memperkeruh suasana, bukan 
mengatasi masalah tapi menam-
bah masalah. Saya heran banyak 
bicara tanpa berpikir apa dampak 
dan manfaatnya,” jelasnya.

Atas kinerja menterinya, 
sambung Jerry, maka Jokowi 

harus ber tindak tegas yakni 
untuk berani menendang men-
terinya yang berkualitas buruk. 
Tapi sejauh ini belum ada tanda-
tanda Jokowi akan merombak 
para menterinya. Padahal sudah 
2 kali Jokowi mengumbar akan 
mereshuffle justru sampai kini 
hanya pepesan kosong.

“Jokowi sempat melontarkan 
pernyataannya di periode kedua 
dirinya tanpa beban. Nah kalau 
tanpa beban silahkan ganti saja 
menteri yang kinerja buruk. 
Kelihatan sekali politik cari muka 
di kabinet cukup besar dan juga 
politik penjilat kerap  dimainkan. 
Sebagian menteri tak paham 
Covid-19 justru terlalu banyak 
bicara Covid-19 justru Menteri 
Kesehatan sudah jarang me-
ngeluarkan pendapat. Beginilah 
kalau menteri di kabinet Jokowi 

wrong man dan wrong place,” 
tandasnya.

Menteri Gagal
Sementara itu, Ketua Umum 

Barisan Relawan Nusantara 
(Baranusa), Adi Kurniawan me-
ngatakan, pemerintahan Jokowi 
di periode kedua ini buruk, di-
mulai dari gagalnya penanganan 
Covid-19 dan munculnya de-
montrasi besar-besaran akibat 
Omnibus Law. Namun  akar 
masalah dari buruknya peme-
rintahan Jokowi - Maruf ada di 
para menterinya. 

“Sejauh ini, Jokowi terlihat 
kerja sendirian. Ada menteri 
terlihat sibuk dengan urusannya 
masing-masing. Tidak ada yang 
fokus dan serius membantu 
Jokowi dalam melakukan kinerja 
pemerintahan,” jelasnya.

Adi mencontohkan dari pena-
nganan Covid-19 yang justru tidak 
semakin membaik tapi dan kondisi 
ekonomi yang makin terpuruk, 
juga disebabkan karena para 
menteri Jokowi yang telah gagal. 

“Menteri kinerja buruk antara 
lain Erick Thohir, Sri Mulyani, 
Nadiem Makarim, Edhy Prabo-
wo, Airlangga Hartarto dan saya 
rasa hampir semuanya. Kecuali 
Menteri PUPR Pak Basuki,” ung-
kapnya.

Atas buruknya kinerja para 
menteri, Adi menyarankan, Jo-
kowi harus mengevaluasi dan 
lakukan reshuffle. Selain itu 
Jokowi juga harus benahi sistem 
kinerjanya. Terutama di bidang 
ekonomi karena hal itu yang pa-
ling substansi di tengah pandemi 
Covid-19 saat ini. 

 Safari

Perppu. Kami memberikan waktu 
8 x 24 jam kepada presiden 
membuat keputusan, sejak ul-
timatum ini dibacakan,” kata 
orator di atas mobil komando, 
kawasan Patung Kuda, Jakarta 
Pusat, Selasa.

Mahasiswa menyatakan UU 
Cipta Kerja  sarat akan agenda 
politik.

Pengesahannya juga terkesan 
buru-buru. “Jika dalam tenggat 
waktu tersebut Jokowi tidak kun-
jung membuat kebijakan, aliansi 
mahasiswa seluruh Indonesia 
akan menggelar aksi yang lebih 
besar dibanding hari ini,” ujar 
orator tersebut.

Selain mahasiswa, ada pula 
elemen buruh yang ikut berun-

jukrasa. Seluruh kelompok ini 
satu suara, meminta pencabutan 
Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Petasan
Aksi demo menolak Un-

dang-Undang Cipta Kerja di 
area Patung Arjuna Wijaya, Jalan 
Medan Merdeka Barat, Jakarta 
Pusat pada Selasa, 20 Oktober 
2020 sekitar pukul 17.00 WIB 
berakhir rusuh.

Banyaknya massa yang 
bukan lagi dari kalangan ma-
hasiswa melempari polisi yang 
berjaga-jaga dengan petasan, 
sehingga kekacauan pun terjadi.

Kapolres Jakar ta Pusat 
Kombes Pol Heru Novianto 
mengimbau melalui pengeras 

suara, agar massa segera mem-
bubarkan diri. “Kami imbau bu-
bar yaa. Adik-adik sudah, demo 
sudah selesai, silakan kembali 
ke rumah masing-masing,” 
harap Heru yang juga mene-
nangkan personilnya, Selasa 
(20/10/2020).

Aksi hari ini awalnya Badan 
Eksekutif Mahasiswa Seluruh In-
donesia (BEM SI) yang menuntut 
penolakan UU Cipta Kerja.

Sejak Pukul 16.00 WIB BEM 
SI sudah membubarkan diri, juga 
dari massa. Begitu Gerakan Seri-
kat Buruh Indonesia atau GSBI. 
Namun terlihat massa entah 
dari mana datangnya masih 
mengerumuni area tersebut dan 
melemparkan petasan ke arah 

polisi yang berjaga.
Sementara itu sebanyak 33 

orang yang diduga kelompok 
anarki yang ingin mengikuti 
aksi demo tolak Omnibus Law 
UU Cipta Kerja berhasil dia-
mankan.

Kapolda Metro Jaya Irjen 
Pol Nana Sudjana mengatakan 
sampai saat ini ada sekitar 33 
orang yang kami amankan, 
ini kami amankan bukan kami 
tangkap. Puluhan orang diduga 
anarki tersebut diamankan di 
kawasan Istana.

“Penyusup demo di sekitar 
Istana, allat bukti sedang berpro-
ses,” ujar Nana di lokasi, Selasa 
(20/10/2020). 

 Danial

Selasa (20/10/2020).
Abdul Chair membenarkan 

status cekal HRS sudah dicabut 
oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi.

Dikatakannya, Habib Rizieq 
Syihab yang berusaha sendiri 
dalam pencabutan status cekal 
yang dialaminya. Apalagi Kedu-
taan Indonesia di Arab Saudi juga 
tidak berupaya bagaimana ketika 
ada warganya di negara lain 
yang ingin pulang ke Indonesia. 
Bahkan untuk urusan denda over 
stay juga sudah diselesaikan 
dengan baik.

“HRS yang berusaha sendiri 
dalam pencabutan (cekal) terse-
but. Jadi, sama sekali tidak ada 
peran dari pemerintah. Begitupun 
denda overstay, sudah selesai. 
HRS tidak dibebankan untuk 
membayar,” tegasnya.

“Sekarang HRS mengurus 
administrasi exit permit. Jadi 
kalau sudah selesai administrasi 
tersebut, langsung beli tiket 
pesawat untuk kembali ke Tanah 
Air,” tambahnya. 

Abdul Chair berharap tidak 
ada hambatan dalam proses 
kepulangan Habib Rizieq Syihab 
ke Indonesia. Sehingga Habib 
Rizieq Syihab bisa ber temu 
dengan jamaahnya kembali di 
Indonesia. “Semoga tidak ada 
hambatan apapun, mohon doa-
nya,” harapnya. 

Revolusi Akhlak
Sementara itu Sekretaris 

Umum Front Pembela Islam 
(FPI), Munarman melalui chanel 
Front TV, yang dlihat Harian Ter-
bit, Senin (20/10/2020) meng-
ungkapkan, Habib Rizieq Syihab 
jika tiba di Indonesia akan me-
mimpin revolusi. Makna revolusi 
yang akan dipimpin Habib Rizieq 
Syihab adalah revolusi akhlak.

“Soal pernyataan bahwa 
Habib Rizieq akan pimpin re-
volusi, saya juga mau katakan 
sekarang ini Pak Jokowi me-
ngatakan revolusinya adalah 
revolusi mental, kenapa ketika 
Habib Rizieq mengeluarkan kata 
revolusi, memimpin revolusi 
itu dipersoalkan? Jadi secara 
per definisi, revolusi itu adalah 
perubahan yang cepat itu yang 
dimaksud, perubahan cepat 
dalam soal apa? Kalau rezim 
Pak Jokowi dengan pimpinan 
Pak jokowi membuat slogan re-
volusi mental, maka Habib Rizieq 
menyuarakan, dan membawa, 
serta akan memimpin revolusi 
akhlak,” ujarnya.

Munarman menjelaskan, 
revolusi akhlak itu mengubah 
perilaku agar meneladani sikap 
Nabi Muhammad SAW. Dia 
mencontohkan revolusi akhlak 
seperti mengubah perilaku orang 

yang tadinya sering berbohong 
menjadi tidak berbohong dan 
yang tadinya sering meninggal-
kan salat jadi sering salat.

“Akhlak seperti apa? Menjadi 
akhlak kepada Rasulullah, akhlak 
yang berdasarkan Al-quran dan 
Assunnah, akhlak yang dari 
orang suka bohong direvolusi 
jadi tidak bohong, orang yang 
tidak suka salat menjadi orang 
yang suka salat, orang yang 
suka khianat jadi tidak khianat, 
itu yang mau diajak oleh Habib 
Rizieq, revolusi orang yang 
terjajah menjadi tidak tertindas, 
orang yang dizalimi jadi orang 
yang bebas dari penzaliman,” 
jelasnya.

“Itu tidak ada persoalan, 
cuma caranya upaya dipercepat 
dan Habib Rizieq akan mela-
kukan itu, sebetulnya kata-kata 
revolusi atau apa ini ketakutan-
ketakutan karena memang status 
quo yang ada coba dipertahan-
kan baik oleh penguasa, maupun 
taipan-taipan, cukong-cukong, 
yang menikmati keuntungan 
struktur sosial politik ekonomi 
yang ada ini, saya kira upaya 
melesetkan, menggiring opini 
supaya miss leading terhadap 
kata-kata revolusi ini yang harus 
dicegah, karena Bung Karno juga 
mencetuskan kata-kata revolusi, 
kemudian Pak Jokowi juga me-

nyatakan kata-kata revolusi, jadi 
kata-kata revolusi tidak ada yang 
salah, karena dia perubahan 
yang cepat,” sambungnya.

Munarman juga menanggapi 
pernyataan sejumlah pihak yang 
menganggap kalau revolusi yang 
digaungkan FPI adalah tindakan 
makar. Menurut Munarman, 
orang yang menganggap revo-
lusi Habib Rizieq makar adalah 
orang yang takut posisi kuasanya 
digeser.

“Makar itu beda lagi, kalau 
makar sudah ada diatur di KU-
HAP Pasal 104,106, dan 107, 
jadi itu upaya-upaya di konsti-
tusi kita, di sejarah kita ada 3 
presiden yang digantikan tanpa 
melalui proses Pemilu, yaitu dari 
Soekarno ke Soeharto, kemudian 
Gusdur kemudian Megawati, 
kemudian dari Soeharto ke BJ 
Habibie itu semua nggak pakai 
Pemilu, Soekarno turun karena 
per tanggungjawaban ditolak 
oleh MPR, Soeharto mengun-
durkan diri, Gus Dur digulingkan 
DPR dan diganti ke Mega,” 
ungkapnya.

Jadi, lanjut Munarman, ka-
lau dicoba-coba digiring untuk 
hal-hal ke seperti itu sepertinya 
ada pihak-pihak ter tentu yang 
ketakutan sendiri kehilangan 
jabatannya. 

 Safari

Jakarta, HanTer—Dinas 
Lingkungan Hidup DKI Ja-
karta menyebutkan sekitar 
2,1 ton sampah dibersihkan 
dari lokasi unjuk rasa mem-
protes Undang-Undang 
Cipta Kerja pada Selasa.

Kepala Dinas Lingkung-
an Hidup (DLH) DKI Jakar-
ta Andono Warih di Jakarta 
mengatakan petugas mela-
kukan pembersihan jalan 
dan fasilitas umum di Silang 
Monas, Jalan Kebon Sirih, 
Tugu Tani, Jalan Budi Ke-
muliaan, Jalan Abdul Muis 
dan sekitarnya.

Saat massa mulai mem-
bubarkan diri, petugas lang-
sung gerak cepat mengang-

kut sampah sisa aksi pe-
nyampaian pendapat yang 
ada di jalan, trotoar dan 
JPO. “Total 2,1 ton sampah 
kami angkut,” kata Andono.

Andono mengatakan 
DLH mengerahkan 200 pe-
tugas kebersihan untuk me-
lakukan pembersihan jalan 
dan fasilitas umum usai aksi 
penyampaian pendapat itu.

Sebanyak 24 unit arma-
da kebersihan juga dike-
rahkan untuk mengangkut 
sampah. Armada terdiri dari 
atas tiga unit truk sampah 
tipe R, sembilan unit truk 
sampah anorganik, enam 

unit penyapu jalan otomatis 
(road sweeper) dan enam 
unit pikap.

Andono menyebutkan 
kondisi hujan deras tidak 
menjadi halangan bagi pe-
tugas menjalankan tugas 
menjaga Jakarta kembali 
bersih. Saat ini penanganan 
sampah pasca aksi penyam-
paian pendapat telah tuntas.

“Kami langsung tangani 
secepatnya supaya sampah 
tidak menimbulkan genang-
an air karena saluran dan 
tali-tali air tersumbat,” tu-
tur Andono.

 Antara

 Tuan Rumah ‘Mati Kutu’

 Jangan Bersedih dan Frustasi

 Pamer Kemesraan

Tentu saja target kemenang-
an namun berujung kekalahan 
menjadi sebuah bumerang bagi 
tim asuhan pelatih Thomas 
Tuchel. Apalagi, pil pahit mereka 
alami kala tampil di kandang 
sendiri. Lebih parahnya, PSG se-
olah ‘mati kutu’ lantaran sederet 
bintang mereka tak mampu ber-
buat banyak dalam mencetak gol 
sekaligus menjaga hasil positif.

Ya, bicara ihwal gol, tidak 
ada satu pemain Les Parisi-
ens, julukan PSG, yang mampu 
membobol gawang Setan Merah, 
julukan MU. Apalagi satu gol 
tuan rumah terjadi lantaran gol 
bunuh diri Anthony Martial pada 
menit ke-55. Sebelumnya MU 
telah unggul 0-1 melalui Bruno 
Fernandes menit ke-23.

Setelah kedudukan sama 
kuat 1-1, Setan Merah berhasil 
membuktikan mentalitas mere-
ka sebagai salah satu raksasa 
yang patut di segani di pentas 
Eropa, khususnya Liga Champions 
musim ini. Itu tak lepas ketika 
mereka akhirnya membungkus ke-
menangan 1-2 melalui gol Marcus 
Rashford pada menit ke-87.

Usai laga, Ole Gunnar Sols-
kjaer selaku pelatih Setan Merah 
menyatakan bahwa timnya pan-
tas meraih kemenangan atas Les 
Parisiens di laga perdana Grup H. 
Juru taktik berpaspor Norwegia 
itu pun berhasil menjaga tren 
positif MU kala bersua raksasa 
Liga Perancis itu.

Seperti dua tahun lalu, Man 
United kembali mempermalukan 
PSG di Paris. Tetapi, berbeda 
situasi dengan 2018, Man United 
kini memenangkan laga kontra 
PSG pada laga pembuka Liga 
Champions 2020-2021.

Kendati baru permulaan, 
Solskjaer tak bisa menutupi rasa 
bahagianya usai memenangkan 
laga kontra PSG. Gol Marcus 
Rashford pada menit 87 berhasil 
membawa Man United unggul 
dengan skor 2-1. Sebelumnya 
gol Man United dicetak Bruno 
Fernandes, sedangkan gol PSG 
lahir akibat gol bunuh diri Ant-
hony Martial.

Namun begitu, Solskjaer 
tetap merasa puas dengan per-
forma anak asuhnya. Pelatih 
berpaspor Norwegia itu menilai 
Man United pantas meraih ke-
menangan karena para pemain 

mampu tampil disiplin di posisi-
nya masing-masing.

“Ini perasaan yang berbeda 
di awal fase grup, tetapi kami me-
nang melawan tim yang fantastis. 
Terakhir kali euforianya berbeda, 
tetapi tetap saja para pemainnya 
luar biasa. Mereka sangat fokus 
pada pekerjaan dan sesuai dengan 
apa yang kami inginkan. Saya 
pikir kami pantas menang,” kata 
Solskjaer dilansir UEFA.

Di pertandingan lain, Barce-
lona berhasil menggasak wakil 
Hungaria, Ferencvaros dengan 
skor telak 5-1 pada pekan per-
tama penyisihan Grup G di Nou 
Camp. Kemenangan juga diraih 
Lazio. Tim asuhan pelatih Simo-
ne Inzaghi sukses membungkam 
Dortmund 3-1 pada pekan perta-
ma Grup F di Olimpico Stadium, 
Rabu (21/10/2020) dini hari tadi. 

 Eka

padadahal boleh jadi dibalik itu 
sesungguhnya Allah memberi-
kan kebaikan yang tidak pernah 
disangkakan sebelumnya.

Orang beriman dan berakal 
sehat akan bersabar dan yakin 
bahwa suatu saat akan men-
dapatkan yang diinginkan dan 
diperjuangkannya itu.

Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui sesuatu yang tidak 
diketahui oleh hamba-Nya. Allah 
ingin agar hamba-Nya tidak per-
nah berputus asa dan Allah ingin 
agar hamba-Nya tidak berpuas-
puas atas kesenangan yang 
diperoleh. Allah berfirman:”Boleh 
jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu me-
nyukai sesuatu, padahal ia amat 
buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengeta-
hui.” (QS Al-Baqarah: 216). 

Wallohu a’lambishshawab
 H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

Itulah sekilas yang terlintas 
dari pesinetron Masayu Anas-
tasia dan Lembu Wiworo Jati 
yang sudah resmi bercerai sejak 
2016 silam. Namun, belakangan 
keduanya memperlihatkan ke-
bersamaan dengan anak semata 
wayang mereka, yakni Samara 
Anaya Amandari.

Terbukti dalam sebuah Insta-
gram, masing-masing menam-
pilkan foto kebersamaan berupa 
kumpul bertiga guna merayakan 
hari special ulang tahun buah 
hatinya yang ke 11.

Terlebih, dalam video yang 
diunggah di Instagram Stori-
es Masayu Anastasia, terlihat 
Lembu datang membawakan 
kue ulang tahun untuk putrinya. 
Pesinetron Suara Hati Istri dan 
mantan suami kompak ber-
kumpul untuk merayakan hari 
kelahiran putri mereka.

“Samarra’s Turning 11th,” 
tulis Masayu Anastasia seba-
gai keterangan foto, Selasa 
(21/10/2020).

Uniknya, dalam Instagram 
masing-masing, wanita kelahiran 

Jakar ta, 19 Januari 1984 ini 
kompak dengan Lembu dalam 
doa yang dipanjatkan untuk sang 
buah hati.

“Happy Bday saying. Semoga 
panjang umur, sehat selalu, jadi 
anak yg sholehah, pintar dan ke-
banggaan ceces & babuy. We love 
youuuuu anak ABG,” tambahnya.

Tak heran, jika momen pen-
ting ini seolah mengisyaratkan 
keduanya bakal rujuk Kembali 
demi kebahagiaan putrinya yang 
kini akan menginjak remaja. 

 Romi

Jakarta, HanTer—Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ah-
mad Riza Patria mengata-
kan Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan ikut senang 
saat tahu dirinya terpilih 
jadi Ketua DPD Partai Ge-
rindra DKI Jakarta sejak 
awal Oktober 2020.

Riza mengaku dirinya 
sendiri yang menyampaikan 
kabar itu kepada Anies Bas-
wedan mengenai dirinya di-
pilih jadi Ketua DPD Gerin-

dra Jakarta yang akhirnya 
langsung disambut baik.

“Saya sampaikan kepa-
da beliau, dan beliau tentu 
memahami, mengerti dan 
menyambut baik,” kata Riza 
di Balai Kota Jakarta, Selasa 
(20/10/2020).

Riza terpilih menja-
di Ketua DPD Gerindra 
DKI Jakarta menggantikan 
Mohammad Taufik yang 
telah memimpin partai itu 
selama 12 tahun. Menurut 

Riza, perubahan struktur 
jabatan di organisasi poli-
tik dari tingkat DPP, DPD 
hingga DPC merupakan 
hal biasa.

Tidak terkecuali bagi 
Mohamad Taufi k yang telah 
12 tahun menjadi Ketua 
DPD Gerindra DKI Jakarta, 
sehingga kini harus digeser 
ke posisi baru yakni Ketua 
Dewan Penasehat DPD Ge-
rindra DKI Jakarta. 

 Antara

RIZA PATRIA SEBUT 
ANIES SENANG DIRINYA 
PIMPIN GERINDRA DKI

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

2,1 Ton Sampah Diangkut dari Lokasi Unjuk Rasa
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PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan

(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) 
memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (“Rapat”) direncanakan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 November 
2020.
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Panggilan 
Rapat dan Mata Acara Rapat akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa 
Indonesia berperedaran nasional pada tanggal 4 November 2020.
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang saham 
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal  3 November 2020.
Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara 
Rapat jika memenuhi persyaratan. Usulan dan penjelasan harus disampaikan melalui surat 
tercatat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat 
pada jam kantor Perseroan.
Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus 
Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No.: 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik Junco Surat Otoritas Jasa Keuangan dan No.S-
124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam pelaksanaan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik dan No. : S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 
2020 perihal Relaksasi atas kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk 
memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas 
elektronic General Meeting System KSEI (Easy KSEI) dalam tautan https//akses.ksei.co.id yang 
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses 
penyelenggaraan Rapat.

Jakarta,  21 Oktober 2020
PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk

Direksi

Terbit • 2 x 100 mmk


