
Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa                     
Perseroan akan mengadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
(“RAPAT”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 
di Jakarta.
Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan pasal 12 
ayat 9.1 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham 
akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, melalui: (i) 1 (satu) surat 
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa 
Efek, (iii) situs web eASY.KSEI dan (iv) situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham 
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 
hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek 
Indonesia (Bursa).

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat 
Virus Corona (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, 
mengacu pada angka (3) dan (4) Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas 
Jasa Keuangan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas 
Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham serta telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 
31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi 
eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya 
Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang 
Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic 
General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) 
yang disediakan oleh KSEI.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika 
memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran 
Dasar Perseroan dan usul-usul tersebut harus sudah diterima Direksi Perseroan 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan RUPS. 

Jakarta, 19 Juli 2021
PT Lion Metal Works Tbk                                                                                                                           

Direksi

PT LION METAL WORKS Tbk
(“Perseroan”) 

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 
(“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta, pada hari Kamis,  
tanggal 26 Agustus 2021.
Berdasarkan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka, maka :  
1. Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan melalui situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI), sistus web PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada 4 Agustus 2021.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang 

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai 
dengan pukul 16.00 WIB 

3. Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a) Diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 

1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah di keluarkan Perseroan 
dengan hak suara yang sah.

b) Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum 
tanggal pemanggilan Rapat.

c) Usul tersebut harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan 
Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan 
alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan dan 
perundang-undangan.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi pandemic Covid-19 dan merujuk pada setiap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang 
Saham untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau 
memberikan suara dalam rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) 
yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Jakarta, 19 Juli 2021 
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk

Direksi
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tim sar Kalbar 
masih Cari
41 Orang Hilang
Ruta SuRyana
ruta@mediaindonesia.com                        

SEBANYAK 41 korban 
tenggelamnya kapal ne-
layan di perairan Muara 
Jungkat, Kali mantan Ba-

rat, hingga kini belum ditemu-
kan. Gubernur Kali mantan 
Barat Sutarmidji berharap tim 
SAR Pontianak bisa menemu-
kan para korban.

“Masih ada 41 korban be-
lum ditemukan. Saya harap 
masih ada korban yang se-
lamat karena kalau dilihat, 
perkiraan saya, masih ada 
yang selamat,” kata Sutarmidji 
saat meninjau posko korban 
kecelakaan kapal di Kantor 
Kesyahbandaran dan Otori-
tas Pelabuhan (KSOP) Kelas II 
Pontianak, Sabtu (17/7).

Untuk itu, dia meminta ke-
pada tim penyelamat untuk 
dapat memperluas radius 
pencarian korban kecelakaan 
kapal karena masih ada tiga 
hari lagi. Peristiwa tengge-
lamnya kapal nelayan terjadi 
pada 13 Juli malam dan Basar-
nas baru mendapat kabar 
pada 14 Juli pagi. 

Laporan Basarnas menye-
butkan telah terjadi kecela-
kaan menimpa 14 kapal mo-
tor nelayan di tiga lokasi 
secara bersamaan akibat 
cuaca buruk. Peristiwa ini 
mengakibatkan 56 orang 
ABK hilang, empat orang di 

antaranya ditemukan me-
ninggal, dan 81 ABK selamat. 
Namun, dari hasil pencarian 
hingga kemarin, 41 orang be-
lum ditemukan. Sementara 
itu, batas waktu pencarian 
masih tersisa tiga hari. 

Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofisik (BMKG) te-
lah mengeluarkan peringatan 
terjadinya cuaca ekstrem di 
wilayah tengah dan timur 
Indonesia.

Balai Besar BMKG Wilayah 
III Denpasar memprakirakan 
dalam tiga hari ke depan po-
tensi tinggi gelombang laut di 
perairan selatan Bali menca-
pai 1-4 meter. 

“Jadi, waspadai potensi 
a ngin kencang di Laut Bali 
serta tinggi gelombang laut 
yang dapat mencapai dua me-
ter atau lebih di Laut Bali, Selat 
Bali, Selat Badung, Selat Lom-
bok, Selat Alas bagian selatan, 
dan Samudra Hindia Selatan 
Bali,” kata Kepala Balai Besar 
BMKG Wilayah III Denpasar, 
Agus Wahyu Raharjo.

Siaga karhutla
Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan KLHK 
besama BPPT telah melaksana-
kan teknologi modifikasi cuaca 
(TMC) atau hujan buatan keba-
karan hutan dan lahan (karhut-
la) Riau yang dimulai sejak 3 
Juli hingga saat ini. Sedikitnya, 
8 ribu kg atau 8 ton garam NaCl 

telah ditebarkan pada awan-
awan kumulus yang berpotensi 
menjadi hujan.

“Kegiatan TMC yang dilaku-
kan oleh Balai Besar Teknologi 
Modifikasi Cuaca (BBTMC) sam-
pai 12 Juli 2021 telah dilakukan 
sebanyak 10 penerbangan 
dengan jumlah jam terbang se-
banyak 17 jam 15 menit dengan 
menghasilkan jumlah air hujan 
yang dapat dijatuhkan menca-
pai 58,9 juta meter kubik,” kata 
Koordinator Lapangan TMC 
Tukiyat, kemarin.

Dari Jawa Barat, lebih dari 
600 hektare lahan di Kota Su-
kabumi, Jawa Barat, berpotensi 
rentan mengalami kekeringan 
menyusul proyeksi bakal me-
masukinya kemarau tahun ini. 
Lahan tersebut tersebar di 10 
kelurahan di enam kecamatan.

Kepala Seksi Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, 
Zulkarnain Barhami, mengaku 
sudah memetakan potensi 
kewilayahan yang diprediksi 
rentan kekeringan saat me-
masuki kemarau tahun ini. 
Pemetaan penting dilakukan 
sebab untuk mencegah potensi 
kekeringan yang meluas.

“Dikalkulasi, potensi keren-
tanan kekeringan lahan saat 
memasuki kemarau sekitar 
6.649.736 meter persegi atau 
sekitar 600 hektare,” terang 
Zulkarnain. (Ant/RK/BB/N-1)

Cuaca buruk di Kalimantan Barat menyebabkan 14 kapal 
motor tenggelam dan menyebabkan 41 orang masih 
dalam pencarian.

AnTARA/novA WAhyudi

KEBAKARAN LAHAN DI OGAN ILIR: Warga berusaha memadamkan kebakaran lahan di desa Palem Raya, indralaya utara, ogan ilir 
(oi), sumatra selatan, kemarin.

KETUA Umum Garda Pemuda 
NasDem, Prananda Surya Paloh, 
meluncurkan program Pemuda 
Siaga Pandemi Bersama Donor 
Plasma atau PSP Berderma. 
Acara peluncuran berlangsung 
secara virtual, kemarin, dan 
diikuti oleh seluruh jajaran 
pengurus di tingkat pusat dan 
para Ketua DPW Garda Pemuda 
NasDem di seluruh Indonesia.

Peluncuran PSP Berderma 
itu merupakan bagian dari 
rangkaian peringatan 10 ta-
hun Garda Pemuda sekaligus 

untuk memperingati ulang ta-
hun ke-70 Ketua Umum Partai 
NasDem, Surya Paloh.

Acara diawali dengan doa 
lintas agama untuk keberkah-
an dan keselamatan negeri. 
Ikut ambil bagian dalam doa 
bersama ini ialah tokoh pe-
muda Islam, Protestan, Katolik, 
Budha, dan Kong Hu Chu.

Prananda yang juga anggota 
Komisi I DPR RI menginstruk-
sikan kader Garda Pemuda di 
seluruh Indonesia agar selalu 
peduli dan membantu masya-

rakat, apalagi di masa pandemi 
seperti saat ini.

“Kader Garda Pemuda Nas-
Dem harus menjadi garda terde-
pan dan menjadi ujung tombak 
partai dalam memperjuang-
kan kepentingan masyarakat,” 
terang Ketua Koordinatar Bap-
pilu DPP Partai NasDem itu.

Ketua Umum Garda Pemuda 
NasDem periode 2011-2016, 
Martin Manurung, mengapre-
siasi program PSP Berderma. 
Ia menilai program yang lahir 
dari inovasi Garda Pemuda 
NasDem ini harus disukseskan 
oleh semua pihak.

Sekjen Garda Pemuda Nas-
Dem, Mohammad Haerul Amri, 
dalam pesannya di penghujung 
acara mengajak semua pihak 
menggelorakan program PSP 
Berderma di seluruh Indonesia.

Dari Surakarta, Palang Me-

rah Indonesia setempat saat 
ini kekurangan stok plasma 
konvalesen yang dibutuhkan 
oleh pasien covid-19. 

Kekurangan plasma konva-
lesen itu terbantukan setelah 
ada 93 penyintas covid-19 
yang menjadi pendonor dalam 
gelaran Peringatan Bulan Bung 
Karno yang digagas FX Hadi 
Rudyatmo, mantan Wali Kota 
Solo, kemarin.

“Kami mendengar stok plas-
ma konvalesen di PMI kota ha-
bis, rasanya miris, mengingat 
jumlah pasien covid-19 di ru-
mah sakit yang membutuhkan 
sangat banyak. Karena itu, ke-
betulan Juli ini merupakan Bu-
lan Bung Karno. Jadilah, saya 
ketuk hati penyintas yang dari 
kader PDIP maupun masya-
rakat biasa untuk berdonor,” 
kata Rudy. (Cah/WJ/N-1)

Garda Pemuda 
nasDem Luncurkan 
PsP Berderma

Mi/ideP

SAPI KURBAN MILIK JOKOWI: Agus sumartono menunjukkan sapi yang dibeli Presiden joko 
Widodo (jokowi) sebagai sapi kurban di jawa Barat, kemarin.

JAJARAN Polda Jawa Timur 
memperketat jalur masuk 
menuju Madura melalui Jem-
batan Suramadu menjelang 
Idul Adha 1442 H. Mereka 
yang masuk Pulau Madura 
diminta menunjukkan SIKM 
(surat izin keluar masuk), 
sertifikat vaksin, dan surat 
keterangan domisili.

“Kebiasaan warga Madura 
jelang Idul Adha jauh lebih ra-
mai daripada Idul Fitri. Mereka 
menamaka tradisi Toron. Tapi, 
kali ini diperketat sebab masih 
PPKM dan juga pandemi covid-
19,” kata Kasat Lantas Polres 
Pelabuhan Tanjung Perak Sura-
baya, AKP Eko Adi Wibowo di 
Surabaya, kemarin.

Pemerintah Kota Malang, 
Jawa Timur, juga mewaspadai 
munculnya klaster baru pada 
perayaan Idul Adha. Untuk 
itu, panitia penyembelihan 
hewan kurban secara mandiri 
di masjid dan musala wajib 
melakukan swab antigen.

Wali Kota Malang Sutiaji 
menyatakan ada 360 masjid 
dipastikan akan menyembelih 
hewan kurban. Untuk itu, perlu 

ada pengaturan agar tidak me-
nimbulkan kerumunan.

Dari Cirebon, Jawa Barat, 
pemkot setempat sudah me-
ngeluarkan surat edaran wali 
kota yang menyebutkan pe-
motongan hewan kurban 
dilaksanakan H-1 Idul Addha 
atau 21 Juli sampai 23 Juli di 
Rumah Potong Hewan Ru-
minasia (RPH-R). Pemotongan 
hewan kurban juga dapat di-
lakukan di luar RPH-R dengan 
sejumlah syarat terutama 
prokes ketat.

Hal serupa juga dilakukan 
Pemkab Garut. Pemotongan 

hewan kurban selama PPKM 
darurat disarankan dilaksana-
kan di RPH milik pemkab agar 
tidak memicu kerumunan. 

Menjelang Idul Adha, sapi 
kurban Presiden RI sudah 
didistribusikan. Salah satu-
nya di Masjid Raya Sumatra 
Barat. Sapi kurban dari Pre-
siden RI Joko Widodo untuk 
masyarakat Provinsi Sumbar 
rencananya akan disembelih 
pada Selasa (20/7) di halam an 
Masjid Raya Sumbar, Kota Pa-
dang. Panitia sudah menyiap-
kan seribu kantong daging. 

Pemprov Kalteng tahun ini 
menyalurkan bantuan sapi 
kurban ke 14 kabupaten kota, 
sebanyak 355 ekor yang dibeli 
dari APBD tahun anggraran 
2021 sebesar Rp7,5 miliar. 

Dari Aceh, harga daging 
sapi atau kerbau untuk aca ra 
Makmeugang mencapai Rp180 
ribu per kg atau naik dari 
biasanya hanya Rp140 ribu 
hingga Rp150 ribu per kg. Men-
jelang Idul Adha, harga daging 
naik karena permintaan me-
ningkat. (FL/BN/UL/SS/YK/MR/
AD/DG/YH/LN/DW/N-1)

Pintu Masuk
suramadu Diperketat

Menjelang 
idul Adha, sapi 
kurban Presiden 
Ri sudah 
didistribusikan. 
salah satunya 
di Masjid Raya 
sumatra Barat.


