
 JAKARTA – PT Industri Jamu dan Farmasi 
Sido Muncul Tbk (SIDO) optimistis laba 
bersih tahun ini tumbuh hingga 10%. Hal 
itu didukung oleh peningkatan penjualan 
sejumlah produk perseroan di tengah pan-
demi Covid-19.

Direktur Keuangan Sido Muncul Leon-
ard mengatakan, peningkatan penjualan 
didukung tingginya permintaan masyarakat 
terhadap produk kesehatan herbal. Produk 
ini dinilai mampu untuk meningkatkan kes-
ehatan masyarakat, seperti produk Tolak 
Angin.

Pertumbuhan penjualan juga didukung 
upaya perseroan untuk menggenjot pen-
jualan produk di pasar domestik, seperti 
suplemen vitamin, melalui jalur ritle modern, 
penjualan secara daring melalui sidomun-
culstore.com, marketplace, dan penjualan 
melalui media sosial.

“Selama masa pandemi seperti sekarang 
ini, kami menemukan fenomena baru 
konsumen dalam berbelanja, yaitu kecend-
erungan melakukan pembelian secara dar-
ing. Oleh karena itu, kami akan tingkatkan 
pelayanan dalam lini tersebut,” jelasnya 
dalam paparan publik virtual, Kamis (27/8).

Namun, dengan kondisi pandemi, Leon-
ardo menyebutkan bahwa penjualan ekspor 
produk perseroan turun akibat pemberlaku-
kan lockdown di negara tujuan. Hal ini juga 
membuat rencana ekspansi pasar perseroan 
ke luar negeri, seperti Arab Saudi, yang 
direncanakan tahun ini tertunda. Hingga kini, 
Sido Muncul telah mengekspor produknya 
ke Malaysia, Filipina dan Nigeria.  “Karena 
ekspansi harus diikuti dengan promosi dan 
distribusi. Dengan kondisi seperti ini, kami 
pikir tidak bijak untuk investasi,” paparnya.

Perseroan juga melanjutkan strategi efisien-
si dengan memangkas belanja modal (capital 
expenditure/capex) menjadi Rp 135 miliar, 
dibandingkaan proyeksi semula Rp 180 mil-
iar. Hingga kini, belanja modal telah terserap 
sebanyak Rp 35 miliar. Selain itu, Leonardo 
mengatakan perseroan akan memperkuat 
sistem distribusi penjualan demi memonitor 
penjualan secara akurat, sehingga perseroan 
mempunyai acuan pasti untuk meningkatkan 
kapasitas penjualan secara pasti. 

Hingga semester I-2020, emiten yang 
berkode saham SIDO berhasil meraih pen-
ingkatan laba bersih sebesar 10,61% menjadi 
Rp 413,79 miliar, dibandingkan periode sama 
tahun lalu Rp 374,11 miliar. “Pertumbuhan 
ini didukung peningkatan permintaan 
domestik secara signifikan, terutama pada 
produk vitamin dan minuman bubuk yang 
memiliki konsentrat jahe, seperti seperti 
susu, kopi dan jahe wangi,” ujar dia. (fur)

Direktur Niaga Antam Aprilandi 
Hidayat Setia mengatakan, dalam 
perjanjian JV dengan Inalum, pers-
eroan berkomitmen untuk menyun-
tik modal sesuai porsi kepemilikan 
saham perseroan pada JV sebesar 
40%. Namun, pihaknya belum da-
pat menyebut besaran nilai injeksi 
modal lantaran masih dimatangkan.

“SGAR adalah proyek strategis 
yang sudah kita komitmen, pros-
esnya perhitungan modal masih 
berjalan, dan target selesai pem-
bangun pabrik pada kuartal IV-2022, 
kemudian  commercial operational 
date  (COD) pada 2023,” jelas dia 

saat pemaparan publik  live, Kamis 
(27/8).

Berdasarkan catatan  Investor 
Daily, proses pembangunan proyek 
SGAR Inalum-Antam sudah pada ta-
hap pematangan lahan serta penye-
lesaian engineering design. Namun, 
manajemen Inalum menyatakan 
proses pembangunan pabrik di-
tunda sementara karena pandemi 
Covid-19. Smelter berkapasitas 1.000 
ktpa alumina tersebut diperkirakan 
menelan investasi sekitar US$ 841 
juta.

Tahun ini, kata Aprilandi, Antam 
mengalokasikan belanja modal 

(capital expenditure/capex) sekitar 
Rp 1,5 triliun. Sebagian capex digu-
nakan untuk investasi rutin termasuk 
pemeliharaan pabrik, dan sebagian 
lagi untuk suntikan modal ke anak-
anak usaha.

Dia menambahkan, perseroan 
optimistis mampu memproduksi 
emas sebanyak 2 juta ton, dan pen-
jualan mencapai 18 juta ton pada 
2020. Pihaknya meyakini harga emas 
masih memiliki potensi kenaikan 
hingga menembus level US$ 2.000 
per troy ounce. Hal ini akan didorong 
oleh sejumlah faktor.

Menurut Aprilandi, terdapat fak-
tor hubungan geopolitik Amerika 
Serikat (AS) dan Tiongkok yang 
mengalami ketegangan. Selain itu, 
laju nilai tukar dolar AS yang mele-
mah turut membuat investor global 
berburu safe have seperti emas. Tak 
ketinggalan, kenaikan harga emas 
turut dipengaruhi oleh siklus 10 
tahunan.

Untuk feronikel, Antam menar-
getkan produksi sebanyak 27 ribu 
ton nikel dalam feronikel pada 2020. 
Sedangkan penjualan nikel ditarget-
kan bisa mencapai sekitar 1 juta ton 
dengan target pasar dalam negeri 
setelah pemerintah mengeluarkan 
Harga Patokan Mineral (HPM). Un-
tuk baukesit, perseroan memiliki 
target ekspor sesuai kuota yakni 1,2 
juta wet metric ton (wmt.)

Aprilandi mengatakan, penjualan 
setiap komoditas memang memiliki 
strategi yang berbeda-beda. Namun, 
ketika pandemi Covid-19, pasar 
perseroan di Tiongkok dan India 
terganggu lantaran kedua negara 
tersebut menerapkan lockdown. Na-
mun, saat ini penjualan perseroan 
berangsur-angsur mengalami pe-
mulihan.

“Bauksit akan terus kita ekspor. 
Sementara penjualan emas lebih 
ke pasar domestik. Saat ini, kita 
lihat pelanggan sudah banyak yang 

paham investasi  safe haven,” pung-
kas dia.

Sepanjang semester I-2020, real-
isasi penjualan emas Antam men-
capai 7.915 kg. Realisasi tersebut 
mengalami penurunan 49,7%, jika 
dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu sebesar 15.741 kg. 
Secara nilai, penjualan emas Antam 
hingga Juni 2020 mencapai Rp 6,41 
triliun atau turun 33,2% dibanding-
kan periode yang sama 2019 yang 
mencapai Rp 9,61 triliun. Emas 
berkontribusi 69% terhadap total 
penjualan Antam.

Selanjutnya, penjualan feronikel 
merupakan kontributor terbesar 
kedua penjualan Antam dengan 
menyumbang Rp 2,02 triliun atau 
22% dari total penjualan. Volume 
penjualan feronikel Antam hingga 
Juni 2020 mencapai 13.045 ton nikel 
dalam feronikel (TNi), relatif stabil 
jika dibandingkan penjualan feroni-
kel pada periode yang sama tahun 
lalu sebasar 13.157 Tni.

Pada komoditas bijih nikel, pers-
eroan mencatat produksi bijih nikel 
yang digunakan sebagai bahan baku 
pabrik feronikel Antam dan pen-
jualan kepada pelanggan domestik 
mencapai 1,37 juta wmt hingga 
semester I-2020. Dari situ, penjualan 
bijih nikel ke pasar domestik sebesar 
168 ribu wmt.
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DISCLAIMER

Materi tulisan ini ha nya mem  berikan informasi 
dan bukan se ba gai aja k an ke pada sia pa  pun 
un tuk mem    beli atau menjual efek tertentu. 
Ke putusan me lakukan transaksi sa ham se-
pe nuh nya men ja di tang  gung jawab pe mo dal.

REKOMENDASI

Phintraco Sekuritas
IHSG diperkirakan cenderung terkoreksi dalam 

rentang support-resistance 5275-5380 pada 
perdagangan Jumat (28/8). Secara teknikal, 
IHSG masih rentan terhadap aksi profit taking 
mengingat indikator Stochastic RSI yang masih 
tertahan pada overbought area. Pergerakan IHSG 
juga diperkirakan terpengaruh oleh respon pelaku 
pasar terhadap hasil atau pandangan outlook 
ekonomi dalam Jackson Hole Economic Policy 
Symposium (28/8). Dari dalam negeri pelaku pasar 
mencermati sejumlah stimulus, salah satunya 
adalah program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 
yang mulai direalisasikan pada Kamis (27/8).

Mempertimbangkan sentimen-sentimen di 
atas, pelaku pasar dapat mempertimbangkan 
peluang trading buy pada saham-saham defen-
sif, terutama di sektor consumer goods (seperti 
KLBF, UNVR, ICBP dan HMSP). Pelaku pasar 
juga dapat mencermati peluang buy on support 
pada saham-saham di sektor konstruksi (WIKA, 
WSKT, PTPP) dan bank (BBNI dan BMRI).

Victoria Sekuritas
IHSG diperkirakan berada di rentang 5.330-

5.410 untuk perdagangan Jum’at (28/8). Analis 
merekomendasikan Buy MDKA (TP 1.850), 
SIDO (TP 1.450), dan TOWR (TP 1.080). Sell 
BBTN (TP 1.540) dan HOKI (TP 670). Bursa Asia 
ditutup mixed pada perdagangan Kamis (27/8), 
seiring sikap wait and see investor menjelang 
pidato Gubernur The Fed, Jerome Powell terkait 
tanggapan terhadap perekonomian Amerika 
Serikat (AS) di tengah pandemi Covid-19 dalam 
acara Review Kerangka Kebijakan Moneter Ta-
hunan pada hari Kamis waktu setempat (27/8). 

Di sisi lain, Tiongkok mengumumkan keuntungan 
industri bulan Juli meningkat 19,6% YoY, lebih 
tinggi dari bulan sebelumnya yang meningkat 
11,5% YoY (27/8). IHSG ditutup menguat (+0,58%) 
ke level 5.371,47 pada perdagangan Kamis (27/8). 
Penguatan IHSG ditopang oleh net buy investor 
asing sebesar +Rp224,75 miliar, terutama pada 
saham BBCA (+4,10%). Adapun sepanjang tahun 
2020 investor asing tercatat cenderung melakukan 
net sell dengan total sebesar –Rp24.948,88 miliar.

Oleh Farid Firdaus

 JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 
atau Antam tengah memfinalisasi suntikan modal 
kepada perusahaan patungan (joint venture/
JV) dengan induk usahanya, PT Indonesia 
Asahan Aluminium atau Inalum. Aksi ini bagian 
dari ekspansi JV pada proyek smelter grade 
alumina refinery (SGAR) senilai US$ 841 juta di 
Mempawah, Kalimantan Barat.

Aprilandi Hidayat Setia

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”)      
dari “PT Toba Bara Sejahtra Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah 
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :  Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu :  14.18 WIB – 15.24 WIB
Tempat :  Financial Club Graha Niaga Lantai 27 
      Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12920, Indonesia 

Kehadiran - Dewan Komisaris 1. Farid Harianto Komisaris Independen

- Direksi 1. Justarina Sinta Marisi Naiborhu Direktur Utama

2. Pandu Patria Sjahrir Direktur

3. Alvin Firman Sunanda Direktur 

- Undangan

- Pemegang Saham 5.788.748.699 saham (71,91%) dari total 8.049.964.000 saham. 

I.  MATA ACARA RAPAT : 
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2019. 
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 

tahun buku 2020 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang 

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi 
Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2020.

5. Perubahan susunan pengurus Perseroan
 

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa 

Keuangan melalui Surat Nomor: 081/TBS/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat 
Umum Pemegang Saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk (“Perseroan”).

2. Melakukan pengumuman rencana Rapat ini pada tanggal 20 Juli 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs resmi Perseroan dan 
sistem eASY.KSEI. 

3. Melakukan pemanggilan Rapat ini pada tanggal 4 Agustus 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs resmi Perseroan dan 
sistem eASY.KSEI. 

III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT 
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk 

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang 

hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. 
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham 

atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara 
Pertama Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham 
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian 

Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Neraca dan 
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst 
& Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan 
secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen 
tertanggal 30 Maret 2020 Nomor: 00304/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2020; dan

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan 
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT  
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk 

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang 

saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham 

atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara 
Kedua Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699  saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang 
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
 Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk yaitu 

sebesar US$26.549.065 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh lima Dolar Amerika 
Serikat) untuk dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar US$ 265.491.00 (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu Dolar Amerika 

Serikat) akan disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 

b. Sisanya sebesar US$ 26.283.574.00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh 
puluh empat Dolar Amerika Serikat)  akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat 
permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi 
Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada investasi pada bisnis ketenagalistrikan. 

MATA ACARA KETIGA RAPAT 
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk 

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang 

saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham 

atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara 
Ketiga Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699   saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang 
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
 Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi 
dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 
buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan 

2. menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan 
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

3. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala 
sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT 
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk 

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. 
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham 

yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang 

saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan 
Mata Acara Keempat Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699 saham atau sebesar 100% dari total 
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara 
Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat  yaitu sebagai berikut :
1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium 

dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk 
menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris; dan

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium 
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

MATA ACARA KELIMA RAPAT 
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk 

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. 
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang 

saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham 

atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara 
Kelima Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699  saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang 
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat  yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1) Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen;
2) Bapak Djamal Attamimi sebagai Komisaris; dan 
3) Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen;

 Yang seluruhnya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif, yaitu Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024, dan karenanya susunan Dewan Komisaris 
Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut.

 Sehingga dengan disetujuinya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan 
Komisaris  Perseroan  akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen :  Bacelius Ruru
Komisaris :  Djamal Attamimi
Komisaris Independen :  Dr. Ahmad Fuad Rahmany

 Kepada Bapak Farid Harianto Perseroan menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
atas bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Farid Harianto selama menjalankan tugas 
dan fungsi beliau selaku Komisaris Independen Perseroan sampai dengan hari ini.

2.   Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk 
melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, termasuk menyatakan kembali keputusan 
berkenaaan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris 
dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan 
pemberitahuan perubahan Data Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu 
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

 Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Agustus 2020 Nomor 
107, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di 
kantor kami.

 Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, 
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Jakarta, 28 Agustus 2020
PT Toba Bara Sejahtra Tbk

Direksi
       

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk 
(“Perseroan”)

Investor • 6 x 270 mmk


