
berapa saham yang layak untuk dicermati
adalah BBNI, SRIL, SMRA,ICBB MYOR,
TLKM, BBNI, BJTM, dan KLBF.

Binaartha Sekuritas
IHSG diproyeksikan mampu ber-

gerak di zona hijau pada perdagangan
awal pekan ini. Kisaran pergerakannya
kemungkinan berada dalam level support
5.954-5.968 dan resistance 6.01 1 -6.029.
Pola pergerakan ini dipengaruhi sejum-
lah sentimen positif dari makroekonomi
dalam negeri terutama penguatan rupiah
diharapkan masih dapat bertahan, se-
hingga mampu mengangkat IHSG kembali
ke zona hijau. Namun demikian, pemodal
disrankan untuk tetap mewaspadai senti-
men-sentimen negatif yang bisa membuat
IHSG melemah. Beberapa saham yang
bisa dipertimbangkan pemodal adalah,
ICBP dengan rekomendasi beli, apabila
harga bertahan di atas Rp 8.670. Saham
INDY juga direkomendasikan beli, selama
harga bertaha di atas Rp 3.700. Saham
TPIA direkomendasikan beli, jika harganya
bertaham di atas Rp 5.800, dan saham
AKRA direkomendasikan beli, apabila
harga bertahan di atas Rp 5.800.

dengan permintaan calon investor. Namun,
Her.widiakto mengatakan, umumnya calon
investor menginginkan ruas tol yang sudah
selesai, dan telah beroperasi. Hal itu sempat
menjadi tantangan terkait rencana divestasi 10
konsesi ruas tol milikWTR

"Namun, beberapa ruas tol, seperti Trans
Jawa akan seles4i pada 2018. Cuma khusus
Trans Jawa, sekarang ini saya tegaskan cukup
dengan RDIrf, tapi akan dikaji lagi ke depan
oleh perusahaan," tegas dia.

Mengenai kajian, Herwidiakto'memaparkan,
perseroan masih berkeinginan menggenggam
sebagian saham di sejumlah konsesi ruas tol.
"I(ami bisa mayoritas atau minoritas. Itu akan
perseroan kaji ke depian," ungkap dia.

Adapun melalui RDPT Ekuitas Danareksd
Infrastruktur, WTR bersama WTTR mendapat
total dana Rp 5 tiliun. RDPT tersebut mengua-
sai 70% saham WIR& sedangkan kepemilikan
Waskita Toll Road di WTRR turun dari 99%

menjadi 30%. Meski dt
Danareksa,Infrastru
lima tahu[, sehingga
melakukan buyback ak
investor.

Berdasarkan catatat
investor yang sempa
divestasi konsesi ruas
lainkonsorsium Islami
(IDB), Saudi Arabian t
Nasional Bhd, PT Jast
dan PT Astratel Nusar
Herwidialto mengakul
InternationalTbk (ASn
TransJawa.

'Adapun sebelumnl
dari Tiongkok. Cum
umumnya mereka ing
traktor dari negara gsi
traLtor dari proyekWl
l(arya," papar dia.
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PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIAI
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAI

(,,RUPST")

Dircksi Perseroan dbngan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untd
akan diselenggarakan pada:

Hari/fanggal : R.bu,27 Juni 2018 .
11.00 wB - 12.00 wtB
Hotei Le Grandeur, Lantai 2 Ruang Puri Pertiwi 2
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta

1. Penyampaian Laporan Tahunan PeFeroan oleh DiEksi dan Pengesahan Lapo
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan
Tahun Buku 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang n
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquit et de chatge).

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuktahun buku yang beft
3. Penunjukkan Kanlor Akuntan Publik yang lerdaftar di Otoritas Jasa Keuanga

Peaseroan untuk tahun buku 2018 serta pemberian wewenang kepada Direksi Pel
Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.

4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tuniangan bagi anggota Dewan Komisaris di
2018.

5. Persetuiuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pen

VVaKU
Tempat

Aggnda ke.1 sampai dengan k*5 yang,antara lain adalah merupakan agenda y
Peeroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PeFeroan, Pe
tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan PenyelenggaEan Rapat Umum P{
juncto Peraturan OJK nomor 1 o/POJK.04l2O17 teftanggal 14 MaEt 201 7 tentang P(
Keuangan Nomor 32/POJK.0412014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencani
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007

eahbn:
1, Perseroan tidak mengirimkan undangan teEendiri kepada paE pemegang 3l

undangan resmi bagi paE pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir aiau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham

Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 20'18 sampai deo
rekening efek PT. Kustodia0 Senkal Efek Indonesia ('KSE|") dalam Penitipan Kd
diwajibkan memberikan data investoryang dikelolanya kepada KSEI untuk mendal
(KruR").

3. Pemegang saham ataii kuasanya yang menghadiri RUPSTwajib membawa dal
Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada
ruang rapat..Untuk para pemegang saham dalam penitipan koleKif KSEI waiib I
KSEI kepada petugas pendaftaran PeEeroan sebelum memasuki ruang rapat-

4. Bagi paE pemegang saham PeFeroan seperti peBeroan terbatas, koperasi, yayar
fotokopi anggaran dasarnya dan akia perubbhan susunan pengurus teEkhir

5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya den
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. PaE anggota Direksi, angl
Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang sahil
mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Fomulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro
yaitu PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (d/h Pl% Bll), Menara 1 Lal

c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelul
6. Laporan Tahunan Pe6eroan untuk tahun buku yang beEkhir pada tanggal 31

pemegang saham Pereeroan di. kantor PeFeroan seiak tanggal Pemanggilan
Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh para pemegang saham dengan pemi
setiap hari kerja 6ejak tanggal Pamanggilan ini.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para p€megang saham i
untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta,4 Juni 20'18
Direksl PeBsroan

PT PAKUWON JATI TBK
(PERSEROAN}

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA

UNDANGAN/PANGGILAN
RAPAT UMIIM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Pakwon Jati Tbk
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapal Umum Pemegang Saham
Tahunan (Rapat) pada :

Hari / tanggal :  Selasa,26 Juni 2018
Jam : 10.30 vvlB - selesai
Tempal : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Holel

Jl. Sultan lskandar Muda, Kebayoran - Jakarta 12240
Dengan agenda :

1 . Pereetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan PeFeroan temaauk Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
beserta Laporan Dirgksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

2. Penetapan penggunaan Laba Be6ih PeFeroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laponn Keuangan
PeEeroan unluktahun buku yang akan beElhir pada tanggal 31 D*mber 2018.

Catatan :

1. Pe6eroan tidak mengirimkan undangan tereendiri kepada paE Pemegang
Saham. lklan Undangan/Panggilan ini dianggap sebagai undangan teami.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namaya
tercatat dalam Dafrar Pemegang Saham PeFeroan dan Pemilik Saham
PeFeroan pada sub rekening etek PT Kustodian sentEl Efek Indonesia (KSEI)
pada penutupan perdagangan saham PeFeroan di BuFa Efek Indonesia (BEl)
pada tanggal 31 Mei 2018, pukul 16.00 WB.

3. a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghaditi Rapat
diminta untuk membawa dan menyerahkan iotocopy KTP atau foto@py
Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham
yang bsbadan hukum atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
Pereeroan sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Bagi Pemegang Saham scriptless yang be€da dalam penitipan koleKif
KSEI dimohon juga menyerahkan Kontimasi Tenulis Untuk Rapat (KTUR)
yang dapat diperoleh pada Anggota BuFa/Bank Kustodian Pemegang
Rekening KSEI.

4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dengan membawa Sural Kuasa yang sah, dengan ketentuan paE dnggota
Direksi, Dewan Kolnisaris dan Karyawan PgFeroan boleh bertindak selaku

. kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak
dihitung dalam pemungutan suara.

b. Fomulir surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hai keria (Senin s.d
Jumft, jam 09.00-16.30 WB) di Kantor PeBeroan, East@ast Center lt. 5,
Jl. Kejawan Putih Mutiara No. 17, Surabaya dan/aiau pada BipAdminislrasi
Etek PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar 18, Menteng, Jakarta Pusat.

5. Bahan-bahan yang te*ait dengan Rapat tereedia di Kantor Perseroan pada
stiap jam kerja PeFeroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai
dengan tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas pemintaan lertulis dari
Pemegang Saham danlatau juga dapat diunduh di situs web Pereeroan.

6. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah
hadh 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 4 Juni 2018

PT PAKUWON JAII TBK

. Direksi


