
Dalam pertandingan yang dipim-
pin wasit Anthony Taylor itu, gol 
tunggal Manchester City dicetak 
Raheem Sterling (menit ke-44). 
Sedangkan, dua gol kemenangan 
Chelsea dicetak Hakim Ziyech 
(menit ke-63) dan Marcos Alonso 
(menit ke92). 

Sempat tertinggal akibat gol 
Raheem Sterling, Chelsea bangkit 
membalas melalui Hakim Ziyech 
sebelum Marcos Alonso mencetak 
gol dramatis mengunci kemenang-
an pada injury time, demikian 
catatan laman resmi Liga Primer.

Dalam klasemen sementara Liga 

Primer, Manchester City masih 
kokoh di puncak klasemen semen-
tara dengan nilai 80 poin hasil 25 
kali menang, lima kali seri, dan 
lima kali kalah. Posisi kedua diisi 
Manchester United dengan nilai 67 
poin hasil 19 kali menang, sepuluh 
kali seri dan empat kali kalah. 

Sedangkan, urutan ketiga diisi 
Chelsea dengan nilai 64 poin hasil 
18 kali menang, sepuluh kali seri 
dan tujuh kali kalah. Leicester City 
merebut posisi keempat dengan 
nilai 63 poin, hasil 19 kali menang, 
enam kali seri dan sepuluh kali 
kalah.

Jarak poin dengan Manchester 
City bisa dipangkas oleh MU yang 
baru bermain pada Minggu (9/5) 
malam ini di markas Aston Villa, 
serta memiliki satu laga simpanan 
lain kontra Liverpool yang tertunda.

Namun, apabila MU yang belum 
terkalahkan dalam laga tandang 
musim ini kalah melawan Villa, 
maka gelar juara resmi menjadi 
milik City. Hingga berita ini ditu-
runkan, laga MU kontra Aston Villa 
belum bertanding.

Kini, persaingan di Liga Primer, 

terutama di posisi empat 4 besar, 
semakin ketat setelah laga pekan 
ke-35. Bahkan, gelar juara dalam 
kompetisi ini belum bisa dipastikan 
setelah Manchester City kalah dari 
Chelsea.

Persaingan justru makin menarik 
setelah Liverpool juga memetik 
kemenangan atas Southampton, se-
dangkan Tottenham Hotspur kalah 
1-3 dari Leeds United.

Liverpool menang 2-0 atas 
Southampton dalam lanjutan Liga 
Primer 2020-2021 di Anfield, Ming-

gu (9/5) dini hari. Berkat keme-
nangan ini posisi Liverpool naik ke 
peringkat enam dengan nilai nilai 
57 poin.

Liverpool yang membutuhkan 
kemenangan langsung mengambil 
inisiatif serangan. Namun, Sout-
hampton juga beberapa kali meng-
ancam pertahanan Liverpool.

Tuan rumah baru bisa mencetak 
gol pada menit ke-31 lewat sundu-
lan Sadio Mane. Berawal dari um-
pan silang Mohamed Salah, Mane 
akhirnya mampu memanfaatkannya 

dengan melakukan sundulan.
Di babak kedua, Liverpool terus 

berusaha menekan Southampton 
guna menambah gol lagi. Sebalik-
nya, Southampton juga berusaha 
mencari celah di lini pertahanan 
Liverpool untuk mencetak gol 
penyama kedudukan.

Gol kedua yang diburu Liverpool 
akhirnya lahir pada menit ke-90. 
Thiago Alcantara melakukan tu-
sukan dan mengakhirinya dengan 
tembakan terarah dari luar kotak 
penalti.
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 JAKARTA – Chelsea menunda pesta juara, 
Manchester City. The Blues, julukan Chelsea, me-
nang 2-1 atas tim asuhan Josep ‘Pep’ Guardiola 
dalam pertandingan Liga Primer di Stadion Etihad, 
Sabtu (8/5) malam.

JAKARTA – Siloam Hospital 
Kebon Jeruk (SHKJ) menghadirkan 
pelayanan terpadu pasien gagal jan-
tung bernama Klinik Gagal Jantung. 
Layanan yang pertama hadir di 
rumah sakit swasta di Indonesia ini 
sangat diperlukan lantaran pengobat-
an gagal jantung sangat kompleks 
dan membutuhkan waktu yang 
cukup panjang. 

Dalam proses penyembuhan, dibu-
tuhkan komunikasi yang baik antara 
pihak medis, pasien dan keluarga 
pasien sangat penting untuk dibangun 
sejak awal.

Dokter spesialis jantung dan pem-
buluh darah Siloam Hospitals Kebon 
Jeruk dr Leonardo Paskah Suciadi, 
Sp.JP, FIHA mengatakan, gagal jan-
tung merupakan gangguan pada otot 
jantung yang menyebabkan ketidak-
mampuan jantung untuk memompa 
darah secara optimal ke seluruh tu-
buh. Kondisi ini mengakibatkan tidak 
terpenuhinya kebutuhan suplai darah 
untuk berbagai organ tubuh. 

“Gagal jantung juga merupakan 
komplikasi akhir dari berbagai jenis 
penyakit jantung yang dapat menurun-
kan kualitas hidup serta usia harapan 
hidup pasien,” ungkap dr Paskah di 
sela virtual Grand Launching Klinik 
Gagal Jantung Siloam Hospitals Kebon 
Jeruk, Sabtu (8/5)

Berdasarkan data penelitian di Silo-
am Heart Institute dalam kurun waktu 
2019-2020, menurut dr Paskah, sekitar 
3% pasien gagal jantung meninggal 
selama perawatan di rumah sakit dan 
sekitar 22,5% pasien lainnya meninggal 
dalam waktu enam bulan setelah pu-
lang rawat. Usia harapan hidup pasien 
gagal jantung lanjut sangat rendah, 
bahkan lebih buruk dari usia harapan 
hidup sebagian besar pasien kanker 
pada umumnya. Biasanya, penderita 
gagal jantung umumnya mengeluhkan 
sesak napas, napas tersengal-sengal 
dan mudah lelah saat beraktivitas, 
bengkak kedua tungkai, dada berde-
bar, serta perut begah dan membesar 
yang disertai mual, menurunnya nafsu 
makan dan berat badan.

Selain itu, lanjut dia, terdapat pula 
berbagai faktor risiko gagal jantung 
yang harus diwaspadai, antara lain 

riwayat penyakit jantung koroner 
atau serangan jantung sebelumnya, 
hipertensi, penyakit kencing manis 
atau diabetes, obesitas, kelainan 
katup jantung, penyakit paru kronik, 
pencandu alkohol, riwayat keluarga 
dengan bengkak jantung, serta usia 
lanjut. Semakin banyak faktor risiko di 
atas yang dimiliki seseorang, semakin 
besar risiko untuk menderita gagal 
jantung. 

“Karena sifatnya yang menahun dan 
progresif seiring waktu, penyakit gagal 
jantung membutuhkan identifikasi 
segera dan penanganan tepat sejak 
awal untuk mencapai hasil optimal,” 
jelas dia.

Pengobatan gagal jantung, kata dr 
Paskah, sangat kompleks dan mem-
butuhkan waktu yang cukup panjang. 
Karena itu, komunikasi yang baik an-
tara pihak medis, pasien dan keluarga 
pasien sangat penting untuk dibangun 
sejak awal. Pasien dan keluarga pasien 
harus mendapatkan edukasi dan 
informasi yang cukup terkait penyakit 
serius ini, serta memahami rencana 
terapi jangka panjang. 

“Selain itu, pelayanan multidisiplin 
subspesialisasi diperlukan pada kasus 
gagal jantung lanjut karena komplek-
sitas kasus menuntut pelayanan terapi 
secara komprehensif, intensif, agresif, 
dan inovatif,” ujar dr Paskah.

Berangkat dari kebutuhan pelayan-
an khusus bagi pasien gagal jantung, 
dr Paskah mengatakan Siloam 
Hospitals Kebon Jeruk secara resmi 
membuka Klinik Gagal Jantung pada 8 
Mei 2021. Klinik yang dijalankan oleh 
tim khusus yang berdedikasi di bidang 
gagal jantung ini merupakan perluas-
an dari pelayanan prima poli jantung 
dan pembuluh darah Siloam Heart 
Institute (SHI). 

Tim Klinik Gagal Jantung siap 
memberikan memberikan informasi 
penting, edukasi, konsultasi, dan tele-
monitoring secara efektif dan profesio-
nal kepada pasien dan keluarga pasien.

“Dengan adanya layanan khusus ini, 
Siloam Hospitals Kebon Jeruk akan 
memberikan pendampingan lebih 
optimal dan terpadu untuk kebutuhan 
terapi pasien gagal jantung,” tutup dr 
Paskah. (iin)

ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan energi terintegrasi dan berkelanjutan, 
Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengembangan usaha di sektor energi. Untuk 
mendukung pengembangan usaha tersebut, Perseroan memerlukan penguatan struktur 
permodalan. Penguatan struktur permodalan dimaksud khususnya akan digunakan untuk 
membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal yang 
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Selain itu 
juga, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan 
HMETD dalam rangka kepemilikan saham melalui Program Management and Employee Stock 
Option Plan (“Program MESOP”).

I.  KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN 
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD
Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka 
penambahan modal dengan memberikan HMETD adalah sebanyak-banyaknya 
1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal 
Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham (“Penawaran Umum Terbatas”).
Saham yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka Penawaran 
Umum Terbatas seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan 
serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang 
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal
Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/
POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK”), dimana 
jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan 
efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan 
Pemegang Saham
Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur permodalan Perseroan 
serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan. Peningkatan modal 
Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha 
dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.
Dalam hal rencana penambahan modal dengan HMETD dilakukan sebelum Perseroan 
melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana yang dimaksud 
dalam bagian II Keterbukaan Informasi ini, maka penambahan modal dengan HMETD 
akan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor penuh sebanyak-banyaknya 
23,3% (dua puluh tiga koma tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat 
ini. Sedangkan apabila penambahan modal dengan HMETD dilakukan setelah Perseroan 
melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana yang dimaksud 
dalam bagian II Keterbukaan Informasi ini (“Program MESOP”) maka modal Perseroan 
akan meningkat sebanyak-banyaknya 25,3% (dua puluh lima koma tiga persen).
Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena 
dilusi kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 20,2% (dua puluh koma dua 
persen) dari persentasi kepemilikan saham Perseroan (untuk penambahan modal dengan 
HMETD dan Program MESOP) dan sebanyak-banyaknya sebesar 18,9% (delapan belas 
koma sembilan persen) dari persentasi kepemilikan saham Perseroan (untuk penambahan 
modal hanya dengan HMETD).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana
Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan 
dipergunakan untuk memperkokoh struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan 
digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara 
umum (general corporate purposes).

II.  KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN 
HMETD DALAM BENTUK PEMBERIAN HAK OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM 
BARU KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN PERSEROAN (“PROGRAM 
MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN / “PROGRAM 
MESOP”) 

A. Latar Belakang Dan Tujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD Dalam 
Rangka Program MESOP
Sebagai bentuk apresiasi dari Perseroan kepada manejemen dan karyawan atas kinerja 
dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Perseroan, Perseroan bermaksud untuk 
memberikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan Perseroan untuk membeli saham 
baru yang akan dikeluarkan Perseroan (Program Management and Employee Stock 
Option Plan / Program MESOP). Pelaksanaan Program MESOP ini dilakukan dengan cara 
Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD (PMTHMETD).
Tujuan dilakukannya Program MESOP ini adalah untuk memberi motivasi dan penghargaan  
serta untuk meningkatkan loyalitas manajemen dan karyawan Perseroan yang telah 
menunjukan kemampuan dan kemauan untuk berperan serta sesuai bidang tugasnya 
masing-masing dalam peningkatan dan pencapaian tujuan usaha Perseroan. Dengan 
Program MESOP ini diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dan 
kepentingan manajemen serta karyawan Perseroan sesuai dengan best practice.

B. Jumlah Maksimal Rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu Untuk Program MESOP
Perseroan bermaksud melakukan Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih 
Dahulu (PMTHMETD) untuk Program MESOP melalui pengeluaran saham-saham 
yang masih dalam simpanan (portepel) setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jumlah saham yang direncanakan untuk dikeluarkan melalui PMTHMETD untuk Program 
MESOP adalah sebanyak-banyaknya 160.999.280 (seratus enam puluh ribu sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) lembar saham dengan 
nilai nominal masing-masing saham adalah Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang 
merupakan 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan 
per tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan.
Saham baru yang akan dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam 
Program MESOP mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan saham-saham 
Perseroan yang lain dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dimana saham-
saham Perseroan telah dicatatkan.
Program MESOP akan dilaksanakan dengan pembatasan sebagai berikut:
1. Periode Penerbitan MESOP.
 Penerbitan MESOP akan dilakukan dalam beberapa tahap yang akan ditentukan 

kemudian oleh Perseroan.
2. Rencana Penggunaan Dana
 Seluruh dana hasil PMTHMETD untuk Program MESOP ini setelah dikurangi dengan 

biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan 
Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan 
serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (general corporate purposes).

3. Penetapan Harga Pelaksanaan
 Penetapan harga pelaksanaan akan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar 

Perseroan dan ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
4. Jangka Waktu dan Pelaksanaan MESOP
 PMTHMETD dalam rangka Program MESOP akan dilakukan dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang 
menyetujui PMTHMETD untuk Program MESOP.

KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT TBS ENERGI UTAMA TBK (“PERSEROAN”)
1) RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
2) RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HMETD DALAM BENTUK PEMBERIAN HAK OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM BARU KEPADA 

MANAJEMEN DAN KARYAWAN PERSEROAN

PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
(“PERSEROAN”)

Berkedudukan di Jakarta Selatan
Kegiatan Usaha:

Menjalankan usaha pertambangan batubara melalui entitas anak
Kantor Pusat:

Treasury Tower Level 33, District 8, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352

Email : corsec@tobabara.com, Website: www.tobabara.com

5. Peserta Program MESOP
 Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
C. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan 

sebelum dan sesudah PMTHMETD
Penambahan modal dari hasil PMTHMETD akan memperkuat struktur permodalan 
Perseroan serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan. Peningkatan 
modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing 
usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.

D. Dampak PMTHMETD Kepada Pemegang Saham Perseroan
Pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP ini akan memberi dampak terdilusinya 
kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan. Dalam hal pelaksanaan 
PMTHMETD untuk Program MESOP ini dilakukan tanpa Perseroan melakukan 
penambahan modal melalui HMETD oleh Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam 
bagian I di atas, maka para pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan 
saham sebanyak-banyaknya sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen). Apabila 
pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP ini dilakukan dengan Perseroan juga 
melaksanakan penambahan modal melalui HMETD oleh Perseroan sebagaimana yang 
dimaksud dalam bagian I di atas, maka para pemegang saham Perseroan akan terkena 
dilusi kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 20,2% (dua puluh koma dua 
persen) setelah pelaksanaan PMTHMETD untuk Program MESOP.
Informasi dilusi kepemilikan ini dilakukan dengan asumsi bahwa: (i) seluruh PMTHMETD 
untuk Program MESOP dilakukan dalam jumlah setinggi-tingginya sebagaimana yang 
dimaksud dalam bagian II.B. Keterbukaan Informasi ini; dan (ii) seluruh hak opsi yang 
diberikan dalam Program MESOP dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan.

E. STRUKTUR MODAL PERSEROAN
Apabila pelaksanaan rencana PMTHMETD untuk Program MESOP dilakukan terlebih 
dahulu sebelum Perseroan melakukan penambahan modal dengan HMETD (sebagaimana 
yang disampaikan dalam bagian I di atas), maka struktur modal Perseroan adalah sebagai 
berikut:

Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 
untuk Program MESOP

Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 
untuk Program MESOP

Jumlah  
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp)

Jumlah  
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp)

Modal Dasar
Nilai Nominal Rp 50.-

24.000.000.000 1.200.000.000.000 24.000.000.000 1.200.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Nilai Nominal Rp 50.-

8.049.964.000 402.498.200.000 8.049.964.000 402.498.200.000

Pelaksanaan PMTHMETD untuk 
Program MESOP

160.999.280 8.049.964.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh setelah PMTHMETD untuk 
Program MESOP

8.210.963.280  410.548.164.000

Saham Dalam Portepel 15.789.036.720  789.451.836.000

Namun demikian, apabila pelaksanaan rencana PMTHMETD untuk Program MESOP 
dilakukan setelah Perseroan melakukan penambahan modal dengan HMETD 
(sebagaimana yang disampaikan dalam bagian I di atas), maka struktur modal Perseroan 
adalah sebagai berikut:

Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 
untuk Program MESOP

Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 
untuk Program MESOP

Jumlah  
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp)

Jumlah  
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp)

Modal Dasar 
Nilai Nominal Rp 50.-

24.000.000.000 1.200.000.000.000 24.000.000.000 1.200.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 
Nilai Nominal Rp 50.-

9.929.964.000 496.498.200.000 9.929.964.000 496.498.200.000

Pelaksanaan PMTHMETD untuk 
Program MESOP

160.999.280 8.049.964.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh setelah PMTHMETD untuk 
Program MESOP

10.090.963.280 504.548.164.000

Saham Dalam Portepel 13.909.036.720 695.451.836.000

Struktur modal Perseroan dalam tabel di atas dengan asumsi penambahan modal dengan 
HMETD dilakukan dalam jumlah maksimal.

F. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Apabila seluruh hak opsi yang diberikan dalam Program MESOP dilaksanakan seluruhnya 
menjadi saham Perseroan, maka proforma komposisi pemegang saham atas seluruh 
saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:
Bila PMTHMETD untuk Program MESOP dilakukan sebelum penambahan modal melalui 
HMETD

Pemegang Saham

Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 
untuk Program MESOP

Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 
untuk Program MESOP

Jumlah 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp)

% Jumlah 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp)

%

Bara Makmur Abadi, PT 503.020.000 25.151.000.000 6,25 503.020.000 25.151.000.000 6,13

Bintang Bara, B.V. 805.000.000 40.250.000.000 10 805.000.000 40.250.000.000 9,80

Highland Strategic Holdings 
Pte Ltd

4.983.799.956 249.189.997.800 61,91 4.983.799.956 249.189.997.800 60,70

Sinergi Sukses Utama, PT 410.800.000 20.540.000.000 5,10 410.800.000 20.540.000.000 5,00

Toba Sejahtra, PT 804.927.244 40.246.362.200 10 804.927.244 40.246.362.200 9,80

Masyarakat dengan 
kepemilikan di bawah 5%

542.416.800 27.120.840.000 6,74 542.416.800 27.120.840.000 6,61

Manajemen & Karyawan 
(MESOP)

160.999.280 8.049.964.000  1,96  

Bila PMTHMETD untuk Program MESOP dilakukan setelah Perseroan melakukan 
penambahan modal melalui HMETD, maka komposisi pemegang saham akan 
menyesuaikan dengan susunan pemegang saham sesudah pelaksanaan HMETD.
Susunan pemegang saham yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah 
berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2021. Per tanggal 30 April 2021, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang memiliki saham pada Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pelaksanaan penambahan modal dengan 
HMETD (sebagaimana yang disampaikan dalam bagian I di atas) dan penambahan modal 
tanpa HMETD (sebagaimana yang disampaikan dalam bagian II di atas), akan dimintakan 
persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Juni 2021 (“RUPSLB”). Pengumuman 
atas RUPSLB ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 dan Pemanggilan RUPSLB 
akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, dan akan dilakukan pada melalui situs 
web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia fasilitas Electronic 
General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI).
Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham 
Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK.

Jakarta, 10 Mei 2021
PT TBS Energi Utama Tbk

Direksi Perseroan

5 X 440 MMK INVESTOR DAILY

Barcelona vs Atletico Berakhir Tanpa Gol
Penyerang Barcelona asal Prancis Ousmane Dembele (kanan) menyundul bola saat 
pertandingan sepak bola liga Spanyol FC Barcelona vs Club Atletico de Madrid di stadion 
Camp Nou di Barcelona, Spanyol, Sabtu (8/5/ 2021) malam waktu setempat.Kedua tim 
berbagi angka 0-0. 
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