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Koran Aspirasi Rakyat

 Selamat Tinggal Kanker
putus asa, ternyata menjadi kunci
utama dari proses penyembuhan
kanker ovarium yang dialaminya.
Ia mengaku tetap semangat
untuk bisa sembuh dan menginsipirasi membuatnya berhasil
melewati proses penyembuhan.
Terlebih, wanita berdarah Batak
ini mengaku divonis mengidap
kanker ovarium stadium 1C.
“Jujur saja, awal di diagnosa
pasti sedih dan shock ya. Tetapi
seiring berjalannya waktu aku

mikir, ngapain sih stres terus,
sedih terus. Tapi akhirnya aku
justru berpikir bagaimana sih
caranya biar sembuh, dan mulai
menginspirasi orang lain,” katanya, Kamis (25/2/2021).
Ya, istri Franky Sihombing itu
kemudian segera ke dokter untuk
mencari tahu proses penyembuhan agar sel kankernya bisa
diangkat. Feby mengaku sempat
menjalani operasi hingga harus
melakukan kemoterapi sebanyak

Kejadian Langka
Tokoh nasional Rizal Ramli (RR)
mengatakan bahwa kejadian tersebut
merupakan kejadian langka di dunia.
Pasalnya, seorang tersangka bisa
ditetapkan sebagai pejabat publik
terpilih dan kemudian dilantik.
“Kejadian langka di dunia,” ujar
ekonomi senior itu dalam akun Twitter
@RamliRizal, yang diunggah pada
hari ini, Kamis (25/2/2021).
Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan hal inilah yang
membuat dirinya berketetapan untuk
mencalonkan diri menjadi Presiden
Republik Indonesia pada pilpres 2024
mendatang. Jika menjadi presiden,

kata Rizal Ramli, dirinya akan melakukan perubahan aturan yang tidak
adil tersebut.
“Nanti setelah perubahan, tidak
boleh ada lagi koruptor2 bisa ikut
Pilkada dan Pemilu. Kopas Minta Izin
Keluar Rutan Dilantik Jadi Wabup,”
ujarnya.
Yang juga mengherankan, katanya, adalah seorang tersangka kasus
korupsi bisa maju dalam Pilkada dan
menang.
Wakil Bupati
Seperti diberitakan, kuasa hukum Wakil Bupati Kabupaten Ogan
Komering Ulu (OKU), Sumatera
Selatan, Johan Anuar, yaitu Titis Rachmawati berencana mengajukan
surat permohonan agar kliennya bisa
keluar tahanan dan dilantik. Surat
tersebut akan diajukan ke Pengadilan
Negeri Palembang. Sebab, saat ini
status Johan merupakan terdakwa
dan sedang mengikuti proses sidang.
“Belum tahu pelantikannya virtual atau langsung, tapi walaupun
virtual tak etis kalau dilantik di dalam.
Kami akan mengajukan surat izin
keluar dahulu, nanti akan disiapkan,”
ujarnya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut

6 kali.
Usai menjalani kemoterapi,
rambut Feby perlahan rontok
hingga botak. Namun, berangkat
dari niat agar mampu menginspirasi orang lain, Feby pun
tetap tegar. Ia juga malah berani
membagikan foto-foto dirinya
dengan kepala plontos di akun
media sosialnya. “Dari itu aku
tetap jalani pola hidup sehat,”
tutupnya.
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Umum (JPU) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Asri Irwan menerangkan, pihaknya sejauh ini belum menerima surat izin untuk pelantikan Johan
Anuar sebagai Wakil Bupati OKU. Asri
menjelaskan, izin untuk keluar rutan
merupakan keputusan dari Majelis
Hakim Pengadilan Palembang.
“Kami hanya menjalankan apa
yang menjadi keputusan Majelis
hakim, jika dizinkan (keluar) maka
kami ikuti,” ujarnya seperti dikutip
Kompas.com.
Namun, menurut Asri, kejadian
bupati terpilih dilantik sudah sering
terjadi di KPK. Namun, hampir
seluruhnya para terdakwa memilih
untuk dilantik di rutan. “Sudah
sering kejadian begini, tapi ratarata semuanya dilantik di rutan
karena mereka malu dilantik akibat
kasusnya,” jelas Asri.
Secara terpisah, Komisioner
KPU Sumatera Selatan Hepriadi
menjelaskan, Johan Anuar masih
akan mengikuti pelantikan sebagai
wakil bupati OKU meskipun dalam
status terdakwa. “Sepanjang dia
belum menerima putusan hukum
tetap artinya masih bisa dan punya
hak untuk dilantik,” kata Hepriadi.
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 Din: IPK Anjlok Kabar Buruk Bagi Rakyat
Transparency International Indonesia
(TII), IPK Indonesia 2020 sebesar 37
atau turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Ia menilai kondisi tersebut
menjadi kabar buruk bagi masyarakat. Menurutnya, amanat reformasi
dalam memberantas korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) belum menjadi
kenyataan sampai hari ini.
Din juga menyinggung kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 yang
menjerat bekas Menteri Sosial Juliari
Batubara. “Selisih anggaran bansos
COVID-19 yang diduga dikorupsi itu
seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi
virus corona,” katanya.
Juliari sendiri, kata Din, diduga
menerima total Rp17 miliar dari dua
paket pelaksanaan bansos untuk
penanganan COVID-19 di Jabodeta-

bek. “Bahkan dana dikorupsi itu dana
rakyat yang seharusnya diberikan
pada mereka yang berhak menerima
saat pandemi seperti saat ini. Bansos.
Ini sungguh memprihatinkan kita
semua,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menuturkan, Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) yang mengalami penurunan ini disebabkan oleh
beberapa variabel. Berbagai variabel
itu diantaranya: penegakan hukum
hingga penegakan demokrasi dan
meningkatnya korupsi di Tanah Air
dewasa ini.
Menurutnya, hal ini adalah kabar
buruk bagi segenap bangsa Indonesia
terutama dalam mengupayakan
terwujudnya cita-cita reformasi 1998
lalu. “Karena amanat reformasi antara
lain memberantas KKN (Korupsi Ko-

lusi dan Nepotisme) ternyata setelah
20 tahun belum menjadi kenyataan,
bahkan sebagaimana dalam survei
tadi terjadi penurunan,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan,
Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, menurunnya
persepsi publik terkait penanganan
korupsi di Indonesia 2020, salah satunya lantaran pengurangan hukuman
sejumlah koruptor oleh Mahkamah
Agung (MA).
Selain itu, lanjutnya, MA tak
segan mengurangi hukuman melalui
putusan Peninjauan Kembali (PK)
yang diajukan koruptor. Padahal
pada putusan pengadilan sebelumnya
koruptor boleh jadi menerima vonis
lebih berat.
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 Pengamat Desak Presiden Jokowi Minta Maaf
“Sebaiknya Jokowi menyatakan minta maaf kepada rakyat
bangsa ini dan juga memaafkan
siapapun subjek hukum yang terkait
pelanggaran dan termasuk pasal
yang menjunctokannya (pasal yang
dihubungkan) daripada Pelanggaran
Pasal Kerumunan saat Covid 19 ini,”
ujar Muslim kepada Harian Terbit,
Kamis (25/2/2021).
Muslim memaparkan, Jokowi
selaku Presiden harus memberi suri
tauladan lebih dulu kepada bangsa
dan rakyat bahwa dirinya patuhi
rule of law yang equal, asas yang
terdapat pada UUD 1945 sebagai
sumber konstitusi dasar negara RI.
“Terlebih dalam gambar video,
Jokowi sengaja nampak melempar
sesuatu “benda” hingga orang semakin berdesakan dan berhimpitan
memperebutkannya,” paparnya.
Kecewa
Sementara itu Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia
merasa kecewa karena kepolisian
enggan melanjutkan laporan kerumunan yang terjadi di Maumere, NTT
imbas kedatangan Presiden Jokowi.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
Polri disebut tidak menerbitkan lapor-

an polisi yang dibuatnya.
“Kami sangat kecewa kepada
pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan
kami terhadap terduga pelaku tindak
pidana Pelanggaran Kekarantinaan
Kesehatan yakni sang Presiden,”
kata Kurnia kepada wartawan, Kamis
(25/2/2021).
Dia pun lantas mempertanyakan
asas persamaan kedudukan dihadapan hukum yang selalu dikemukakan
di Indonesia selama ini. Kurnia menuding tindakan Jokowi yang memicu
kerumunan itu patut diduga telah
melanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Sehingga, bukan tak mungkin
bahwa perkara itu lanjut diusut dalam
dugaan tindak pidana pelanggaran
kekarantinaan kesehatan.
Dia menyinggung kegiatan presiden di NTT itu merupakan hal yang
terjadwal. Sehingga, seharusnya
protokol kesehatan dapat diantisipasi
dan dijaga.
Tak Ada Laporan
Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas)
Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan aduan yang hendak dibuat
tersebut memang tidak teregister di

basis data Bareskrim. Dia mengonfirmasi hal itu setelah melakukan
pengecekan langsung kepada pihak
teknis terkait. “Tidak ada laporan itu
di Bareskrim,” kata Rusdi.
Namun demikian, dia belum
merinci lebih lanjut mengenai runutan kejadian dan penilaian penyidik
terkait dengan aduan masyarakat
tersebut.
Sebelumnya, sejumlah video
kunjungan Jokowi di NTT beredar di
media sosial. Beberapa di antaranya
memperlihatkan kerumunan warga
yang saling berdesakan.
Jokowi tampak membuka atap
mobil. Lalu ia menyapa para warga.
Sesekali Jokowi menunjuk masker
di mulutnya seraya mengingatkan
warga akan kedisiplinan protokol
kesehatan. Deputi bidang Protokol,
Pers dan Media Bey Mahmudin
menyebut kerumunan terjadi secara
spontan karena warga antusias menyambut kedatangan Jokowi.
“Dan kebetulan mobil yang
digunakan Presiden atapnya dapat
dibuka, sehingga Presiden dapat
menyapa masyarakat, sekaligus
mengingatkan penggunaan masker,”
jelasnya.
 Harian Terbit/Safari

 Pentingnya Amalan Hati
minum minuman keras.
Sebanyak atau sebesar apapun amalan tubuhnya akan siasia bila seseorang berlaku syirik mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, sebagai
obyek pemujaan, dan atau tempat
menggantungkan kehidupannya.
Boleh jadi sekalipun amalan
perbuatan itu kecil bila diniati
untuk kebaikan karena Allah maka
akan menjadi pahala, sedangkan
amalan kebaikan yang besar sekalipun kalau tidak diniati karena
Allah akan menjadi sia-sia.
Seseorang bersedekah karena riya’ (termasuk syirik kecil)
ingin mendapatkan pujian tidak
akan mendapatkan pahala.
Dalam hadits Qudsi disebutkan,
dimana Rasulullah meriwayatkan

dari Robb-nya, Allah ta’ala berfirman, “Aku paling tidak butuh pada
sekutu. Barangsiapa mengerjakan
suatu amalan dalam keadaan menyekutukan-Ku dengan selain-Ku,
maka Aku tinggalkan dia bersama
dengan sekutunya.” (HR Bukhari
dan Muslim).
Orang beriman hatinya bersih suka introspeksi karena tak
luput dari kesalahan maka selalu mengingat Allah (dzikrullah). Manakala kesalahan itu
pada diri segera diperbaiki dan
manakala bersalah pada orang
lain bersegeralah meminta maaf
dan memperbaikinya agar tidak
terulang kembali.
Allah berfirman, “Dan (juga)
orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau
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 Defisit Keuangan Artis Terseret Video Porno

 Miris, Terdakwa Korupsi Dilantik Jadi Wakil Bupati
samhung Jajang, pihaknya meminta
majelis hakim pengadilan Palembang tidak memberikan izin keluar.
Kalaupun dilantik biar dilantik di jeruji
besi, kalau perlu siarkan secara live
di TV nasional, biar masyarakat dan
dunia tahu ada terdakwa koruptor
yang masih bisa jadi pejabat di era
pemerintahan Joko Widodo.
Jajang menyarankan, agar kejadian serupa tidak terulang maka perlu
dibuat aturan tegas di peraturan KPU
soal pelarangan, koruptor tidak boleh
diberikan celah sekecil apapun.

PERISTIWA

menganiaya diri sendiri, mereka
ingat akan Alloh, lalu memohon
ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat
mengampuni dosa selain dari
pada Allah? Dan mereka tidak
meneruskan perbuatan kejinya itu,
sedang mereka mengetahui.” (QS.
Ali ‘Imran:135).
Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama
Allah gemetarlah hati mereka,
dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka
(karenanya), dan hanya kepada
Tuhanlah mereka bertawakkal”
(QS. Al Anfal: 2).
Wallohu a’lambishshawab
 H. Nuchasin M. Soleh/
Harian Terbit

ingin membuat sebuah terobosan.
“Terobosan yang dimaksud
bisa sekedar iseng, pancingan
dengan memamerkan tubuh
seksinya. Sehingga ketika ada
yang terpancing akhirnya ada
istilah boking. Nah, dari situlah
ar tis dapat pendapatan. Dan
ini fakta yang tak terbantahkan.
Bahasa kasarnya menjual diri. Ini
yang banyak sering terjadi karena faktor ekonomi (keuangan),”
jelasnya.
Jual Diri
Sementara, Dedhy Haryadi
pimpinan IBR Relation yang
menaungi manajemen ar tis
mengaku saat ini pemasukan

ar tis jauh berkurang, bahkan
kosong sama sekali. “Jika yang
nekad mungkin berani jual diri,
tapi yang masih kuat iman tentu
memilih dengan kondisi yang
ada,” katanya.
Ditambahkan Dedhy, selama
ini ar tis yang berada dalam
pengawasannya belum ada yang
berani melakukan itu. Lantaran,
pihaknya sudah membuat peraturan jauh sebelum pandemi
Covid-19, jika ada artis yang
berani melakukan asusila langsung dipecat.
“Alhamdulillah saya belum
menemukan kasus di manajemen ini, tapi saya tidak tahu
kalau di manajemen artis yang
lain,” tambahnya.

Iseng-iseng
Menurut pengamat dunia
hiburan, Amazone Dalimunthe
fenomena banyak ar tis yang
terjerat kasus video porno cenderung hanya iseng-iseng alias
bukan mencari income tambahan.
“Kebanyakan untuk memuaskan pasangannya atau
atas permintaan pasangannya.
Bukan cari tambahan,” katanya
kepada Harian Terbit, Kamis
(25/2/2021).
Terkait adegan senonoh
yang dilakukan artis tersebut sehingga bisa jadi konsumsi publik
dikarenakan sebuah kelalaian.
“Secara tidak sengaja tersebar,
entah itu kelalaian, handhone

yang dijual dan sebagainya.
Menurut saya, itu belum sampai
jadi mata pencarian tambahan
di luar profesinya sebagai artis,”
jelasnya.
Ditambahkan Amazon, lain
hal jika ada artis yang sengaja
mencantumkan tarif ter tentu
atau ada video telanjang yang
mengarah pada tindakan asusila
yang dipublish.
“Kita mau masuknya wilayah
moral atau profesi. Soalnya ada
orang yang sebenarnya bukan
artis, tapi menempelkan label
artis untuk menaikkan tarifnya.
Tapi, ada pula artis yang benarbenar ar tis untuk menaikkan
daya jualnya,” tambahnya.
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gol kedua dan ketiga Arsenal,”
ujarnya.
Senada dikatakan Diogo
Gonçalves, pemain sayap Benfica. Kekecewaan tak bisa
disembunyikan sang pemain
lantaran tersisih secara dramatis ditangan Arsenal. “Kami
frustrasi dengan hasil ini, kami
melakukan segalanya untuk
lolos. Sekarang kami harus
melihat ke depan. Kami menghadapi salah satu tim terbaik.
Kami senang dengan kinerja,
tetapi tidak dengan hasilnya,”
katanya.
Di luar Arsenal, 15 klub
lain turut mengunci tiket ke
babak 16 besar. Inggris sendiri
meloloskan dua tim lain seperti

Tottenham Hotspur dan Man
United. Sedangkan Leicester
City harus angkat koper. Tim
asuhan Brendan Rodgers tersingkir dari ajang Liga Europa
setelah ditekuk Slavia Prague
0-2 .
Sementara 12 klub lain yang
memastikan lolos diantaranya;
Molde, Ajax Amsterdam, Granada, Rangers, Shakhtar Donetsk,
Villarreal, Milan, Young Boys,
Dynamo Kiev, Dinamo Zagreb,
Olympiakos dan AS Roma.
Kesemua tim yang lolos akan
menjalani pengundian di markas
UEFA Jumat ini guna menentukan siapa lawan yang mereka
hadapi di babak 16 besar.
 Eka

 Aubameyang Loloskan Arsenal
melakukan pelanggaran yang tidak perlu terhadap Julian Weigl.
Gelandang Spanyol itu
memperparah kesalahan itu
setelah jeda dengan sundulan
per tahanan yang buruk yang
membuat Rafa Silva berlomba untuk membawa tim tamu
unggul.
Dengan Arsenal membutuhkan dua gol untuk maju karena
aturan gol tandang, tendangan
rendah Kieran Tierney membuat
tribun selesai sebelum Aubameyang menyelamatkan per tandingan. Sisi Mikel Arteta akan
menemukan lawan 16 besar
mereka dalam undian di Nyon,
Swiss, Jumat (26/2/2021).
Sebelumnya memang Arse-

nal wajib menang menyamakan
kedudukan berkat gol Tierney di
menit ke-67. Setelah menunggu
cukup lama, mereka akhirnya
memenangkan per tandingan
ini dengan skor 3-2 lewat gol
Aubameyang di menit ke-87.
Kemenangan ini memastikan Arsenal lolos ke 16 besar dengan
keunggulan agregat 4-3.
Lain cerita dengaj Benfica.
Kekalahan membuat wakil Portugal itu mengakhiri petualangan
di pentas Eropa. Jorge Jesus,
selaku pelatih mengatakan,
mereka kalah karena kesalahan
sendiri. Kesalahan itu menurutnya adalahkesalahan individu.
“Apa kekurangan kami? Kami
seharusnya bisa mencegah

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KETIGA
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK

NOTICE OF
THE THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Berlian
Laju Tanker Tbk (“Perseroan”) bahwa pada tanggal 16 September 2020
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
Kedua Perseroan, namun karena RUPSLB Kedua tidak memenuhi
persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka RUPSLB Kedua tidak
dapat dilaksanakan.

It is hereby advised to all the Shareholders of PT Berlian Laju Tanker Tbk
(the “Company”) that on 16 September 2020 the Second Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company were held.
However, given that the Meeting failed to meet the requisite attendance
quorum as provided in Company’s Articles of Association and Rule of the
Financial Services Authority (OJK) concerning Plans and Conducting of the
General Meetings of Shareholders of Public Company and the provision
of the Company’s Article of Association, the Meeting was unable to be
conducted.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berdasarkan kepada Surat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-73/PM.2/2020 tanggal 24 Desember
2020 tentang Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Ketiga PT Berlian Laju Tanker Tbk, Direksi Perseroan bermaksud
menyelenggarakan RUPSLB Ketiga pada:
Hari dan Tanggal
: Kamis, 4 Maret 2021
Pukul
: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat
: Wisma BSG, lantai 7
Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160
Agenda RUPSLB Ketiga sebagai berikut:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan
Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal
sehubungan dengan pelaksanaan penambahan Modal Disetor.
3. Perubahan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan terkait
Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik.
Penjelasan agenda RUPSLB Ketiga:
1. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-1 Perseroan diwajibkan untuk melakukan
penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru; pemberlakuan
Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 oleh Online Single
Submission (“OSS”). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan
Maksud dan Tujuan usaha agar sesuai dengan standar baru klasifikasi
tersebut. Perubahan ini tidak mengubah bisnis Perusahaan.
2. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-2 merupakan pelaksanaan konversi
MCS ke dalam saham Perseroan yang telah disetujui oleh Pemegang
Saham Perseroan dalam RUPSLB yang diadakan pada bulan
November 2015.
3. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-3 merupakan penyesuaian dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014
perihal komposisi Direksi dan Dewan komisaris.
4. Mata acara RUPSLB Ketiga ke-4 Perseroan diharuskan untuk
melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020. Perubahan
ini dilakukan untuk pemenuhan ketentuan e-Rapat Umum Pemegang
Saham (“e-RUPS”).
Catatan:
1. RUPSLB Ketiga diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
tersebut di atas adalah Para Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
24 Februari 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi Pemegang
Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank
Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI
untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran
COVID-19 untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan
makanan, minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham atau
Kuasanya. Perusahaan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau
Kuasanya (hadir fisik maupun tidak) untuk memberikan kuasa kepada
Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari
Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita (“BAE”) sejak
tanggal Panggilan ini dan selambatnya pada hari Rabu, 3 Maret 2021
melalui:
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam
tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan KSEI sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik (“E-Proxy”). Pemegang Saham dapat
membaca panduan E-Proxy melalui tautan https://easy.ksei.co.id/egken/
Education_global.jsp
Pemegang Saham yang tidak memiliki akun atau belum dapat mengakses
eASY.KSEI, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan www.blt.co.id, mengisi, menandatangani di atas materai yang
cukup dan melampirkan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi
Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi
dan Dewan Komisaris yang menjabat dan mengirimkan melalui email ke
investor@blt.co.id dan helpdesk@sinartama.co.id. Asli surat kuasa beserta
dokumen pendukung dikirimkan ke PT Sinartama Gunita, Corporate
Department, Gedung Sinarmas Land Plaza, Tower 3, JL. MH Thamrin
No.51 – Jakarta Pusat.

In view of the above, based on letter of Financial Services Authority (OJK),
No. S-73/PM.2/2020 dated 24 December 2020 regarding Determination of
Quorum for the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders of
PT Berlian Laju Tanker Tbk, the Directors of the Company intend to
convene the Third EGMS, on:
Day & Date
: Thursday, 4 March 2021
Time
: 10.00 AM Jakarta Time - Completion
Venue
: Wisma BSG, 7th floor
Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160
The Third EGMS agendas are as follows:
1. Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association
relating to the Purpose, Objectives and Business Activities to adjust to
the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).
2. Amendment to Article 4 of the Company’s Articles of Association related
to Capital in connection with the increase of paid-up capital.
3. Amendment to Article 14 of the Company’s Articles of Association
regarding to Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Amendment to the Articles of Association of the Company to be adjusted
to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning
Plans and Conducting of the General Meeting of
Shareholders of Public Company, No. 16/POJK.04/2020 concerning
the Implementation of a Electronic General Meeting of Shareholders of
Public Company.

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara
fisik diwajibkan untuk memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan
sesuai dengan Protokol Pemerintah.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menghadiri Rapat secara
fisik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/
atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
disampaikan melalui email ke investor@blt.co.id paling lambat 2 (dua)
hari kerja sebelum RUPSLB Ketiga dilaksanakan, dengan menyebutkan
nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau
pendapat yang relevan dengan agenda Rapat. Satu Pemegang
Saham dapat mengajukan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau
pendapat yang relevan.
6. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para
Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi
untuk menghadiri RUPSLB Ketiga.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang
Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat
Rapat 30 menit sebelum RUPSLB Ketiga dimulai.

4. Shareholders or their Attorneys who physically attending the Meeting
are required to follow the health procedures in accordance with the
Government Protocol.
5. Shareholders or their Attorneys who do not physically attend the Meeting
are also given the opportunity to raise question and/or their opinion
to Board of Director and Board of Commissioner of the Company by
writing in to investor@blt.co.id latest by 2 (two) working days prior to
the Third EGMS held, mentioning name and shareholding amount,
question and/or opinion relevant to the Agenda. Each Shareholder is
entitled to maximum 3 (three) questions and/or opinions.

Agenda description of the Third EGMS:
1. The 1st agenda of the Third EGMS is required to make adjustments
to the Articles of Association with the new regulations; enactment of
the 2017 Indonesian Business Field Classification (KBLI) by the Online
Single Submission (“OSS”). This change was made to adjust the
Business Purpose and Objectives to fit the new classification standards.
This change does not change the Company’s business
2. The 2nd agenda of the Third EGMS is the implementation of the
conversion of MCS into the Company’s shares which was approved by
the Shareholders of the Company in the EGMS held in November 2015.
3. The 3rd agenda of the Third EGMS is required to adjust with Financial
Services Authority (OJK) Regulation Number 33/POJK.04/2014
regarding the composition of Board of Directors and Board of
Commissioner.
4. The 4th agenda of the Third EGMS is required to adjust the Articles of
Association with the new regulations of the Financial Services Authority
(OJK) number 15 / POJK.04 / 2020. This change was made to fulfill the
provisions of the e-General Meeting of Shareholders (“e-RUPS”).
Notes:
1. The Third EGMS are held with reference to the Financial Services
Authority (OJK) Regulation on Planning and Conducting General
Meeting of Shareholders of Public Company and on Financial Services
Authority (OJK) Regulation concerning the Implementation of Electronic
General Meeting of Shareholders of a Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in
the Meeting are Shareholders whose names are registered in the
Company’s Shareholders Register on 24 February 2021 at 04:00 P.M
(Jakarta Time). Shareholders who hold accounts in KSEI’s collective
depository (for Stock Exchange Members/Custodian Banks) are
obligated to provide their investor’s data to KSEI to obtain a Written
Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).
3. In order to support the Government’s efforts to prevent the spread of
COVID-19, for health reasons, the Company will not provide meals,
drink and souvenirs to Shareholders or their Attorneys. The Company
appeal to the Shareholders or their Attorneys (attend physically or not)
to authorize the Power of Attorney appointed by the Company, which
is an officer of the Company’s Share Registrar, PT Sinartama Gunita
(“BAE”) starting the date of this Notice until Wednesday, 3 March 2021
through:
the facility KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
in https://akses.ksei.co.id link provided by KSEI as an electronic
mechanism authorizing Attorney (“E-Proxy”). Shareholders can read
the E-Proxy guidelines through the link https://easy.ksei.co.id/egken/
Education_global.jsp
Shareholders who do not have an account or have not been able to
access eASY.KSEI, can download the power of attorney stated on the
Company’s website www.blt.co.id, fill, sign on the stamp duty and attach
other supporting document i.e. copy of Article of Association and latest deed
reflecting current Board of Director and Commissioner and send via email
to investor@blt.co.id and helpdesk@sinartama.co.id. The original power of
attorney and relevant supporting documents to be sent to PT Sinartama
Gunita, Corporate Department, Sinarmas Land Plaza Building, Tower 3,
JL. MH Thamrin No.51 – Jakarta Pusat.

6. The Company will not specifically send invitation to each Shareholder.
This Notice is deemed as an official invitation to attend the Third EGMS.

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”)
dapat diunduh di website Perseroan di https://www.blt.co.id/ dimulai
sejak tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD, yang kami
sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan
informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.

7. To facilitate and to control the order of the Meeting, Shareholders or
their proxies must be present in the Meeting room 30 minutes before
the Third EGMS starts.
8 Materials to be discussed at the Meeting (“Meeting Materials”) can
be downloaded on the Company’s website at https://www.blt.co.id/
starting from the date of this Invitation. The Company does not provide
the Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy on CD, we
only provide QR Code to access the Company’s website and address
information on the website where the Meeting materials are available.

Jakarta, 25 Februari 2021
Direksi Perseroan

Jakarta, 25 February 2021
Board of Directors
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