
 
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk 

(“Perseroan”) 

 

PEMANGGILAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  

 

 

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada : 

 

Hari/Tanggal  :  Rabu, 29 Juli 2020 

Waktu   :  09.30 WIB - Selesai 

Tempat   :  Jl. Balikpapan I No. 5D 

      Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130 

  

Agenda Rapat: 
 

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan 

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta 

Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2019. 

Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) kepada seluruh 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan 

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2019. 
 

2. Penunjukan Akuntan Publik  

Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 

Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain untuk jasa audit. 
 

3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan 

anggota Dewan Komisaris Perseroan.  

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji 

dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan 

Komisaris Perseroan. 
 

4. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan  

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan 

pengunduran diri salah seorang Komisaris Perseroan. 

 

Catatan: 

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena 

Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web 

Perseroan (www.tamarin.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. 



2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang 

namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2020 pada 

penutupan jam perdagangan Bursa Efek pukul 16.00 WIB. 

3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat 

Corona Virus Desease (“Covid-19”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada 

Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa 

kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Corpora) yang 

akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan 

kepada Rapat. 

4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 

berikut : 

I. Kehadiran secara langsung dalam Rapat 

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat 

diminta untuk : 

a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif 

KSEI, harap membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat 

diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham 

membuka rekening efeknya. 

b. menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi kartu identitas. 

c. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum atau Kuasa Pemegang Saham 

Badan Hukum menyerahkan : (i) Surat Kuasa, (ii) fotokopi Anggaran Dasar 

Perusahaan yang terakhir, dan (iii) fotokopi Akta pengangkatan susunan pengurus 

perusahaan yang terakhir. 

II. Pemberian Kuasa 

a. Pemberikan Kuasa secara Elektronik 

Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa 

secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu 

perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek dalam fasilitas eASY.KSEI yang 

terdapat pada situs web kepemilikan sekuritas / AKSes.KSEI 

(https://akses.ksei.co.id/) 

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa e-Proxy kepada Penerima Kuasa 

yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah 

terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. 

b. Pemberikan Kuasa secara Non-Elektronik 

- Formulir surat kuasa dapat diperoleh dengan mengunduh di situs web 

Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat. 

- Penerima Kuasa wajib memberikan asli Surat Kuasa beserta fotokopi kartu 

identitas kepada Biro Administrasi Efek sebelum dimulainya Rapat. 

c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat 

menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan 

menggunakan formulir yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan 

mengirimkannya melalui email : corsec@tamarin.co.id selambat-lambatnya 

tanggal 27 Juli 2020. 



d. Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang akan hadir dalam Rapat atau 

Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi 

eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta 

suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web https://akses.ksei.co.id/. 

5. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, bagi 

Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, Perseroan 

akan menetapkan prosedur kesehatan sebagai berikut : 

a. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengenakan masker dan sudah berada di 

tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 

b. Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki lokasi Rapat, akan diminta untuk 

melakukan pengecekan suhu tubuh dan apabila tidak memenuhi persyaratan 

kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat. 

c. Pemegang Saham atau Kuasanya dengan gangguan kesehatan seperti 

flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan memasuki 

ruang Rapat. 

d. Perseroan akan meminimalkan jumlah kehadiran dalam Rapat dan menerapkan 

pembatasan jarak, sehingga dapat dipastikan jarak interaksi sosial yang memadai. 

e. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabatan tangan atau dengan bersentuhan 

secara langsung. 

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh dengan mengunduh di situs web 

Perseroan, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat pada tanggal 7 Juli 2020 sampai 

dengan Rapat diselenggarakan tanggal 29 Juli 2020, sesuai informasi  Perseroan di atas. 

7. Sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan 

seefisien mungkin. 

 

 

Jakarta, 7 Juli 2020 

Direksi Perseroan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


