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 JAKARTA – Indonesia dinilai tetap menjadi 
negara yang cukup menarik bagi investor luar 
negeri di tengah kondisi krisis yang diakibatkan 
oleh pandemi Covid-19. Ini dikarenakan oleh 
prospek kinerja ekonomi Indonesia ke depan yang 
terus membaik. 

5 MACRO ECONOMICS

IICD Conference and Award
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri atas), bersama Chairman Indonesian Institute for Corporate 
Directorship (IICD) Sigit Pramono (tengah atas), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen (tengah), Ketua Komite Nasional 
Kebijakan Governansi (KNKG) Mardiasmo (kanan bawah), Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setia (kiri bawah), 
Sekretaris Jenderal ACGA Jamie Allen (kanan tengah), Anggota Dewan Pembina IICD James Simanjuntak (kiri tengah), dan Direktur 
Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto saat webinar “Road to The 12th IIDC Corporate Governance Awards 2021” yang digelar Indonesian 
Institute for Corporate Directorship (IICD), Kamis (27/5/2021). IICD Conference and Award yang selalu dilaksanakan setiap tahun 
merupakan upaya IICD sebagai lembaga nirlaba yang independen untuk terus aktif mempromosikan praktik-praktik terbaik good 
corporate governance (GCG) di Indonesia.
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JAKARTA – Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga Har-
tarto mengungkapkan sejumlah faktor 
yang menyebabkan terjadinya krisis 
ekonomi di Indonesia dengan benang 
merah pada tata kelola yang tidak 
berjalan dengan baik. Oleh karena 
itu, pemerintah terus menekankan 
pen tingnya tata kelola perusahaan 
yang baik (good corporate governance/
GCG).

“Kelemahan tata kelola perusahaan 
merupakan salah satu penyebab krisis 
ekonomi 1998 dan kelemahan terse-
but antara lain kualitas investasi yang 
buruk serta diversifikasi usaha yang 
sangat luas,” ucap Airlangga dalam 
acara The 10th ACGS Implementation: 
Road to ESG in Indonesia - Webinar 
IICD CG Conference, Kamis (27/5).

Ia mengatakan, kondisi pandemi 
ini menjadi pembelajaran pentingnya 
keberlangsungan bisnis, pentingnya 
per usahaan memperhatikan semua 
stakeholder serta pihak yang terlibat 
da lam rantai pasok dan juga para 

kon sumen. Hal lain yang tidak kalah 
pen ting adalah kecepatan perusahaan 
dalam merespons hal-hal yang sebe-
lumnya tidak terduga terjadi.

“Kita sadar kebutuhan akan good 
corporate governance sebagai fondasi 
utama dalam pengambilan keputusan 
yang lebih baik. Berbagai upaya telah 
di lakukan untuk mengatasi tata kelola 
di Indonesia,” ucap Airlangga.

Salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah  pada 1999 adalah mem-
bentuk Komite Nasional Kebijakan 
Good Corporate Governance. Lembaga 
ter sebut bertugas untuk membangun 
kesadaran pentingnya tata kelola per-
usahaan serta menyusun beberapa 
pedoman tata kelola.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga 
telah membuat peta arah tata kelola 
per usahaan Indonesia di awal 2014. 
Pe doman ini terutama ditujukan untuk 
emiten dan perusahaan publik. Upaya 
reformasi tata kelola ini selanjutnya 
mendorong timbulnya insentif lain dari 
berbagai lembaga. Kesadaran refor-

masi tata kelola juga menjadi kolektif 
secara regional sehingga  Asean melalui 
Asean Capital Market Forum memper-
ke nalkan Asean Corporate Governance 
Scorecard (ACGS) di 2011.

Airlangga mengatakan, pada 2019 
ada 10 perusahaan di Indonesia tercatat 
masuk dalam kategori Asean Aset Class 
berdasarkan ACGS.  Hal ini menjadi 
prestasi bagi Indonesia. “Jumlah per-
usahaan tercatat yang masuk dalam 
ACGS setiap tahun juga mengalami 
pe ningkatan, artinya sudah banyak 
perusahaan memiliki tata kelola yang 
baik,” kata Airlangga.

Mengenai kaitan tujuan pembangu-
nan berkelanjutan (Sustainable Devel-
opment Goals/ SDG’s) dengan GCG, 
Airlangga mengatakan seluruh pihak 
perlu mengubah prioritas dan mulai 
mengidentifikasikan risiko di depan 
mata yang menjadi bagian dari SDG. 
Beberapa diantaranya seperti peru-
bahan iklim, keanekaragaman hayati, 
bencana alam, dan bencana lingkungan 
akibat ulah manusia. (ark)

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan mene gaskan, 
daya tarik Indonesia itu dibuktikan 
oleh keputusan berbagai lembaga 
pemeringkat (rating) internasional 
yang masih mempertahankan per-
ingkat utang atau sovereign credit 
rating Indonesia.

"Artinya apa? Negara-negara luar 
itu masih melihat Indonesia sebagai 
negara kredibel untuk investasi,” 
ujar Luhut dalam acara “Indonesia 
Investment Forum (IIF) 2021” yang 
disiarkan oleh KBRI London TV, 
Kamis (27/5).

Ia mengatakan, semenjak pan-
demi Covid-19 banyak negara yang 
mengalami downgrade rating dari 
sejumlah lembaga pemeringkat, 
seperti Italia, Meksiko, dan Afrika 
Selatan. Di tengah banyaknya pe-
nurunan peringkat yang dilakukan 
lembaga tersebut, Indonesia patut 
bersyukur sebab tak meng alami 
penurunan baik dari Fitch Ratings, 
Standard and Poor's (S&P), maupun 
Moody's Investors Service yang 
masih mempertahankan Indonesia 
pada predikat stabil.

Tak hanya itu, pemerintah juga 
terus melakukan reformasi struk-
tural untuk mempermudah perizin-
an berusaha dengan mengimple-
mentasikan Undang-Undang Cipta 
Kerja akan menyederhanakan regu-
lasi yang tumpang tindih (terdapat 
8.451 peraturan pusat dan 15.965 

peraturan daerah).
“Perlunya mengatur per izinan 

usaha, juga melihat tantangannya 
terlalu complicated waktu itu, tapi 
dengan UU Cipta Kerja jadi diper-
cepat," ungkap Luhut.

Adapun fokus investasi pe me-
rintah adalah di sektor kese hatan 
dan hilirisasi sumber daya alam, 
sebab itu mampu menciptakan 
nilai tambah dan menyerap banyak 
tenaga kerja.

Tiga Alasan
Pada acara yang sama, Gubernur 

Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo 
mendorong in vestor dalam negeri 
maupun luar negeri untuk mena-
namkan modalnya ke Indonesia. 
Menurutnya, ada tiga alasan saat 
ini menjadi momentum yang tepat 
berinvestasi di Indonesia. 

Pertama, Indonesia dalam fase pe-
mulihan ekonomi setelah pandemi 
Covid-19 serta me nunjukkan tren 
pertumbuhan ekonomi yang mem-
baik. Tahun ini, BI menargetkan 
pertumbuhan ekonomi mencapai 
4,1-5,1% dari tahun lalu minus 2,07%.  

“Apa saja yang menopang per-
tumbuhan ekonomi ini? Performa 
ekspor Indonesia sa  ngat kuat, 
in vestasi tumbuh, didukung inves-
tasi sektor swasta dan berlanjutnya 
sti  mulus moneter dan fiskal. Lalu, 
makroekonomi stabil, inflasi ren-
dah, nilai tukar rupiah menguat, dan 
sistem keuangan stabil,” ujar dia.

Bahkan,  berbagi  indikator 
pemulih an akan mendorong per-
tumbuhan ekonomi bisa mencapai 
7% pada kuartal II 2021. Selanjutnya, 
dalam lima tahun mendatang per-
tumbuhan Indonesia diprediksi 
stabil di atas 5%. 

“Jadi ini alasan pertama, Indone-
sia berhasil memperlihatkan daya 
tahan (resilience) setelah pandemi 
Covid-19 dan pertumbuhan ekono-
mi dalam tren pemulihan,” ujar dia. 

Kedua, ia mengatakan, Indo nesia 
memiliki sinergi yang kuat antara 
pemerintah, bank sen tral, sektor 
swasta, dan pe   mangku kepentingan 
lainnya dalam menangani dampak 
pan demi Covid-19. Dengan ko  or-
dinasi tersebut, tercipta har mo nisasi 
kebijakan di sektor fiskal, mo neter, 
maupun sektor riil.

Ketiga, Indonesia memiliki po-
tensi ekonomi digital yang besar, 
BI memprediksi sektor e-commerce 
tumbuh 39% mencapai US$ 25 miliar 
tahun ini. 

Sejalan dengan itu, penggunaan 
uang elektronik diproyeksi melesat 
32% mencapai US$ 18 miliar dan dig-
ital banking diprediksi melonjak 22% 
menjadi US$ 2,2 triliun. “Ekonomi 
digital menjadi game changer bagi 
perekonomian Indonesia,” kata dia. 

Membawa Teknologi
Pada kesempatan yang sama, 

Menteri Investasi dan Kepala 
BKPM Bahlil Lahadalia meng ajak 
investor untuk datang ke Indonesia 
dengan membawa teknologi dan 
modal. Sementara untuk perizinan 
dan lokasi industri, nantinya akan 
diurus oleh pemerintah. 

“Saya pikir cara-cara ini pasti akan 
lebih memudahkan bagi investor, 
dengan tagline yang baru, silakan 
investor bawa teknologi, capital, 
dan sebagian modal. Nanti izin dan 
lokasi industri nanti biar negara 
yang ikut hadir mngurusnya. Ini 
kerja sama yang baik pada pe laku 
usaha dan pemerintah,” ujar Bahlil. 

PENGUMUMAN

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada 
segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 
dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut 
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.

Mata Acara Rapat Kedua

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
1. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2020, yang 

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00603/2.1032/
AU.2/10/0690-1/1/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara 
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada 
segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 
dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut 
tercermin dalam Laporan PKBL tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Ketiga

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun 2020 sebesar Rp501.047.452.689,- 
(lima ratus satu miliar, empat puluh tujuh juta, empat ratus lima puluh dua ribu, enam ratus delapan puluh sembilan 
Rupiah) sebagai cadangan.

Mata Acara Rapat Keempat

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Firma anggota dari jaringan Ernst & 

Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan 
Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran 
imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi 
KAP tersebut.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti dengan terlebih 
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal KAP Purwantono, 
Sungkoro, dan Surja (Firma anggota dari jaringan Ernst & Young), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan 
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi 
KAP pengganti tersebut.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP dengan terlebih 
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan 
Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan 
Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem 

untuk tahun buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris 
untuk tahun 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 
tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020, serta 
menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2021.

Mata Acara Rapat Keenam
Mata Acara Rapat ini bersifat pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 
Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:
1. No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha 

Milik Negara;
2. No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan 

Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
3. No. PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 

PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik 
Negara;

4. No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 
dan

5. No. PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/
MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan 

tersebut. 
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala 

tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan 
kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang 
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun 
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kesembilan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen Perseroan, 

yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak 07 Oktober 2020, dengan 
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota 
Komisaris Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris:
 a. Sdr. Agus Suharyono  sebagai Komisaris 
 b. Sdr. Sugihardjo   sebagai Komisaris 
 yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan RUPS Tahunan Tahun 

Buku 2016, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran 
yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 a. Sdr. Eman Salman Arief  sebagai Komisaris Independen
 b. Sdr. M. Roskanedi   sebagai Komisaris
 c. Sdr. Raja Erizman   sebagai Komisaris
4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohammad Sofyan sebagai Direktur Bisnis Perseroan yang diangkat 

berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan 
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi 
Perseroan

5. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan 
dan Manajemen Risiko.

6. Mengalihkan penugasan Sdr. Donny Arsal yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 
2016 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan 
meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.

7. Mengangkat Sdr. Mohamad Agus Setiawan sebagai Direktur Bisnis Perseroan.
8. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 

3 dan angka 7, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.

9. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan 
Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, serta pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, 
pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5, 6, dan 7, 
maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

 a. Dewan Komisaris 
 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Temenggung
 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan
 3) Komisaris Independen  : Eman Salman Arief
 4) Komisaris   : Anita Firmanti Eko Susetyowati
 5) Komisaris   : M. Roskanedi
 6) Komisaris   : Raja Erizman

 b. Direksi 
 1) Direktur Utama : Subakti Syukur
 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Donny Arsal
 3) Direktur Bisnis   : Mohamad Agus Setiawan
 4) Direktur Operasi   : Fitri Wiyanti
 5) Direktur Pengembangan Usaha  : Arsal Ismail
 6) Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya

10. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 
7 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap 
dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus 
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini 
dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian 
atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan 
pelaksanaan isi keputusan Rapat.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan 
bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Waktu : 13:32 WIB s.d. 15:07 WIB
Tempat : Ruang Transformasi, Gedung B, Kantor Pusat
  PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
  Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
  Jakarta 13550 Indonesia

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
 Rapat dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara fi sik dan daring.

 Kehadiran secara fi sik:
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Temenggung
 Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan

 Direksi
 Direktur Utama : Subakti Syukur
 Direktur Keuangan : Donny Arsal

 Kehadiran secara daring:
 Dewan Komisaris
 Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
 Komisaris : Agus Suharyono
 Komisaris : Sugihardjo

 Direksi
 Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
 Direktur Bisnis : Mohammad Sofyan
 Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail
 Direktur Human Capital & Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 
6.144.462.308 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 84,66% suara dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 
7.257.871.200 saham yang terdiri dari:
- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan  
 puluh sembilan) Saham Seri B.
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 Mei 2021 pukul 16:15 WIB, karenanya 
ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang 
Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang No. 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat
 Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020, 
Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan 
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan 

Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.
5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris Tahun 2021.
6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Ratifi kasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab
Untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Rapat Keenam, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 
yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap 
Mata Acara Rapat yang dibahas.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 
Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan 
suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada 
saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan 
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat 
Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 27 
Mei 2021 No. 47, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya 
adalah sebagai berikut:

 Mata Acara Rapat Pertama

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 
tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana 
dimuat dalam laporannya No. 00279/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan pendapat 
“laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja 
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 6.138.976.503
(99,91%)

521.405
(0,01%)

4.964.400
(0,08%)

6.143.940.903
(99,99%)

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 6.017.169.719
(97,93%)

126.878.189
(2,06%)

414.400
(0,01%)

6.017.584.119
(97,94%)

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 5.760.468.671
(93,75%)

374.690.337
(6,10%)

9.303.300
(0,15%)

5.769.771.971
(93,90%)

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 6.097.291.776
(99,23%)

42.620.532
(0,69%)

4.550.000
(0,07%)

6.101.841.776
(99,31%)

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 5.765.552.634
(93,83%)

374.359.609
(6,09%)

4.550.065
(0,07%)

5.770.102.699
(93,91%)

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 6.126.329.661
(99,70%)

13.168.247
(0,21%)

4.964.400
(0,08%)

6.131.294.061
(99,79%)

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 6.144.047.908
(99,99%)

0
(0,00%)

414.400
(0,01%)

6.144.462.308
(100%)

Jakarta, 28 Mei 2021

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi

Penanya
(Orang)

Setuju
(Saham)

Tidak Setuju
(Saham)

Abstain
(Saham)

Total Suara Setuju
(Saham)

0 5.787.257.453
(94,19%)

357.204.855
(5,81%)

0
(0,00%)

5.787.257.453
(94,19%)



WACANA mengusung Ketua Umum Gerindra 
Prabowo Subianto dengan wakil dari PDI Per-
juangan untuk maju di Pilpres 2024 mengingat-
kan akan perjanjian batu tulis pada 2014. Kala 
itu, Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri berjanji 
bakal mengusung Prabowo dalam Pilpres 2014. 
Namun, kemudian urung terjadi.

PDIP dan Gerindra juga pernah berkoalisi pada 
2009. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo juga 
pernah berduet di Pilpres 2009.

Pasangan yang dikenal dengan tagline ‘Mega 
Pro’ ini hanya meraih 26,79% suara. Masih 
mengungguli duet Jusuf Kalla-Wiranto (12,41%), 
tapi harus mengakui kemenangan telak Susilo 
Bambang Yudhoyono, yang mengamankan masa 
jabatan keduanya dengan satu putaran setelah 
mengantongi 60,80% suara.

Soal perjanjian batu tulis, Sekjen Partai Gerin-
dra Ahmad Muzani menegaskan perjanjian itu 
sudah masa lalu. “Kita sekarang memandang 
bangsa lebih ke depan, memandang masa-
lah negara dalam pandangan kita yang lebih 
maju tanpa perlu sering melihat ke belakang,” 
ujarnya.

Muzani menekankan hubungan partainya 
dengan PDIP tetap terjaga baik. Meski belum 
membahas kemungkinan duet Prabowo-Puan 
Maharani, duet tersebut menjadi sebuah ke-
mungkinan.

Pengamat politik Eksekutif Indonesia Political 
Opinion Dedi Kurnia Syah Putra menilai relasi 
personal Prabowo-Megawati saat ini tidak lantas 
membuat PDIP-Gerindra bersepakat akan koalisi 
pada 2024. 

“Jalan itu masih sangat jauh. Dan Gerin dra, 
ada baiknya tidak begitu besar prasangka akan 
diusung PDIP mengingat mereka pernah gagal 
menjalankan janji batu tulis,” terangnya. 

Menurutnya, problematika wacana Prabowo 
bersanding dengan PDIP dari sisi jumlah pe-
milih, partai moncong putih tersebut unggul. 
Sementara itu, elektabilitas Prabowo sesekali di 
bawah kader PDIP, yakni Ganjar Pranowo.

“Artinya setidaknya jika dibandingkan dengan 
Prabowo, Ganjar lebih mungkin. Bagaimanapun 
PDIP akan sulit menerima kenyataan jika me-
reka hanya sebatas calon wakil presiden,” ung-
kapnya. (Sru/P-1)
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Duet 
PDIP-Gerindra 
di 2024 makin 
Benderang

PUTRA ANANDA
ananda@mediaindonesia.com                

KEPALA Badan Nasio-
nal Penanggulangan 
Teroris me (BNPT) Boy 
Rafl i Amar menyebut-

kan berdasarkan data lembaga-
nya sekitar 1.500 warga negara In-
donesia (WNI) yang telah menjadi 
teroris lintas batas atau foreign 
terrorist fi ghters (FTF), 800 orang 
di antaranya belum pulang.

“FTF asal Indonesia seperti 
perkiraan Satgas FTF BNPT total 
ada 1.500 orang, dengan rincian 
800 orang belum pulang, mening-
gal dunia 100 orang, dideportasi 
sudah sampai di Indonesia seba-
nyak 550 orang, dan returning 
50 orang,” kata Boy Rafl i dalam 
rapat dengar pendapat (RDP) 
dengan Komisi III DPR RI, di kom-
pleks parlemen Senayan, Jakarta, 
kemarin.

Saat ini proses hukum sedang 
dilakukan terhadap 120 deportan 
dan returning sejak 2015 terkait 
dengan tindak pidana atau pen-
danaan terorisme. Menurut dia, 
terhadap deportan dan return-
ing yang tidak menjalani proses 
hukum, menjalani program de-
radikalisasi yang melibatkan 
balai rehabilitasi sosial, dan anak 
yang memerlukan perlindungan 
khusus.

Sebagai upaya mengantisipasi 
dan pencegahan dini aksi teroris 
di kemudian hari, Boy menje-
laskan BNPT terus melakukan 

upaya komunikasi dengan tokoh-
tokoh dan elemen masyarakat, 
dari Forum Komunikasi Pondok 
Pesantren (FKPP), Forum Komu-
nikasi Umat Beragama, hingga 
pimpinan organisasi keagamaan 
setempat.

“BNPT mengajak semua ele-
men masyarakat komitmen peng-
awasan kepada setiap warga 
negara mulai tingkat RT/RW 
hingga melibatkan masyarakat 
dalam meningkatkan daya cegah 
dan daya tangkal di masyarakat 
terhadap potensi penyebaran 
paham radikal intoleran dan 
radikal terorisme,” imbuh Boy.

Khusus untuk aksi teror Muja-
hidin Indonesia Timur di Poso, 
Boy mengatakan saat ini opti-
malisasi operasi gabungan TNI/
Polri di Satgas Madago Raya terus 
dilakukan. Satgas masih aktif 

berupaya mengejar dan menang-
kap terhadap 9 daftar pencarian 
orang yang tersisa.

“BNPT juga melakukan pena-
nganan wilayah secara terpadu, 
komprehensif, dan perimeter 
lokasi pergerakan kelompok MIT 
melalui analisis intelijen, dalam 
konteks memberikan upaya per-
lindungan maksimal terhadap 
masyarakat yang berdomisili di 
lereng Gunung Biru.”

BNPB juga berencana mem-
bangun Kawasan Khusus Ter-
padu Nusantara (KKTN) yang 
ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan para kelompok 
rentan terpengaruh paham tero-
ris. Rencana tersebut sudah dibi-
carakan dengan para pemangku 
kepentingan dan mendapatkan 
dukungan dari 46 kementerian 
serta lembaga terkait. KKTN di-

harapkan jadi sarana kawasan 
ekonomi, penyangga, dan plasma 
kemitraan bagi kelompok rentan 
teroris serta para mantan narapi-
dana teroris (napiter).

Antisipasi
Dalam RDP ini, Wakil Ke tua 

Komisi III DPR RI Pangeran 
Khairul Saleh meminta BNPT 
mengantisipasi penyebaran pa-
ham radikal melalui media sosial. 
Komisi III juga meminta BNPT 
menggandeng Kementerian Ko-
munikasi dan Informatika (Ke-
menkominfo) serta Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN) untuk 
menelusuri dan mengungkap 
rencana aksi terorisme dan pe-
nyebaran paham radikal yang 
menuju terorisme melalui media 
sosial.

Komisi III juga meminta BNPT 

memperkuat fungsi intelijen 
sebagai upaya pencegahan dini 
terhadap aksi teror. “Langkah 
itu bisa dilakukan melalui ko-
ordinasi yang intensif dengan 
berbagai pihak, termasuk ke-
menterian/lembaga untuk pence-
gahan aksi terorisme. Komisi III 
mendukung upaya peningkatan 
sarana, prasarana, dan sumber 
daya manusia untuk mening-
katkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi BNPT.”

Langkah peningkatan SDM dan 
sarana-prasarana BNPT tersebut 
termasuk meningkatkan fungsi 
pencegahan, deradikalisasi, pe-
negakan hukum, dan kerja sama 
baik internasional maupun re-
gional dalam rangka pemberan-
tasan tindak pidana terorisme 
untuk menciptakan rasa aman di 
masyarakat. (Ant/Sru/P-1)

Saat ini proses 
hukum sedang 
dilakukan terhadap 
120 deportan dan 
returning sejak 
2015 terkait dengan 
tindak pidana 
atau pendanaan 
terorisme.

1.500 WNI Jadi Teroris Lintas Batas

RDP KOMISI III-BNPT: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafl i Amar (kedua kanan) berbincang dengan anggota 
Komisi III DPR Arsul Sani (kiri) saat hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen Senayan, 
Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas isu-isu terkini serta informasi terbaru terkait dengan penanganan aksi-aksi terorisme. 

MI/SUSANTO

PENGUMUMAN

volledig acquit et de charge

volledig acquit et de charge

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
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