
 
 
 
 
 

PENGUMUMAN 
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM 

 
PT AKR Corporindo Tbk 

Berkedudukan di Jakarta Barat 
(“Perseroan”) 

 
Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham 
Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 
tanggal 30 April 2020, Pukul 10.00 WIB – selesai 
 
Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 
adalah: 
1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan 

kolektif:  
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham 
Perseroan yang yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2020 sampai 
dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro 
Administrasi Efek  Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan 
dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman 
Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, Telepon: 021-2525666, 
Faksimili: 021-2525028 (“BAE”);  
 
 

2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan 
Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan 
yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 7 April 
2020 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek 
KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar 
Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk 
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat. 

 
Setiap usul dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara 
Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 5 dan 6 Anggaran 
Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat tersebut. 
 
 
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan 
dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan dimuat 
dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional yang terbit pada 
hari Rabu, tanggal 8 April 2020, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga 
situs web Perseroan.  

 
Jakarta, 24 Maret 2020 

Direksi Perseroan 
 

 
 
 
 
 

ANNOUNCEMENT 
TO SHAREHOLDERS 

 
PT AKR Corporindo Tbk 
Domiciled in West Jakarta 

(“Company”) 
 
We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will 
hold an Annual General Meeting of Shareholders (here in after referred to 
as the "Meeting") on Thursday, April 30, 2020,  10.00 a.m. (Western 
Indonesian Time) – finish. 
 
Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting 
are: 

1. For shares of the Company which have not been deposited in 
Collective Custody:  
Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose 
names are registered in the Register of Shareholders of the Company 
as of April 7, 2020 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time) 
at PT Raya Saham Registra, Stock Administration Agency of the 
Company domiciled in South Jakarta and located at Gedung Plaza 
Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 
Indonesia, Telephone: 62-21-2525666, Facsimile: 62-21-2525028 
(“BAE”); 
 
 

2. For shares of the Company which are deposited in Collective 
Custody:  
Only the shareholders or legal proxies of the shareholders of the 
Company whose names are registered with the account holder or 
custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of 
April 5, 2020 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time). For 
KSEI securities account holders in Collective Custody, they are 
required to give the Register of Shareholders to KSEI in order to 
obtain Written Confirmation for the Meeting. 

 
Any proposal from the shareholders of the Company will be included in the 
Meeting if meet the requirements of Article 11 paragraph 5 and 6 of the 
Articles of Association of the Company and must have received by the 
Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the 
invitation. 
 
In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 7 of the Articles 
of Association of the Company and Article 13 Paragraph 3 OJK Regulation 
number 32/POJK.04/2014 Regarding the Plan and Implementation of 
General Meeting of Shareholders of Public Company, Invitation of Meeting 
will be publish in 1 (one) daily national newspaper on Wednesday, April 
8, 2020, IDX website and also the Company website. 
 

Jakarta, March 24, 2020 
Board of Directors of the Company 
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 � PENYERAHAN BANTUAN  INSTRUMEN INVESTASI  

Reksa Dana ETF Bisa Jadi Pilihan
Bisnis, JAKARTA — Produk rek-

sa dana Exchange Traded Fund bisa 
menjadi opsi bagi investor dengan 
horizon investasi jangka panjang di 
tengah gejolak pasar modal akibat 
penyebaran COVID-19.

Head of Investment Research In-
fovesta Utama Wawan Hendrayana 
mengatakan investor masih memiliki 
opsi untuk menanamkan modalnya ke 
instrumen reksa dana dengan exchange 
trade fund (ETF) sebagai aset dasar. 

Wawan menyebut koreksi di pasar 
saham juga turut membuat penurunan 
indeks untuk ETF saham lebih dari 
40%. Sementara itu, ETF berbasis 
obligasi negara -2% secara tahun 
berjalan. 

Menurutnya, momentum koreksi 
pada instrumen reksa dana ETF men-
jadi pintu masuk bagi investor yang 
memiliki horizon jangka panjang. 

Wawan menyebutkan valuasi saat ini 
memang sudah terbilang murah. Na-
mun, sentimen penyebaran COVID-19 
masih akan menekan pergerakan.

“ETF saham boleh dikoleksi oleh 

investor yang horizonnya 10 tahun, 
untuk investor dengan jangka in-
vestasi 2 tahun ke atas bisa melirik 
ETF obligasi,” jelasnya kepada Bisnis, 
Senin (23/3).

Berdasarkan data PT Bursa Efek 
Indonesia (BEI), terdapat 41 reksa 
dana ETF yang tercatat hingga 17 
Maret 2020. Dari jumlah itu, mayo-
ritas merupakan ETF berbasis saham.

Untuk periode berjalan 2020, ter-
catat tiga ETF telah dicatatkan di 
BEI. Sampai dengan 18 Maret 2020, 
Otoritas telah mengantongi daftar 
lima ETF yang siap melantai di bur-
sa. Adapun, total pencatatan ETF di 
BEI tahun lalu mencapai 14 unit 
dengan mayoritas masih didominasi 
berbasis saham.

Sementara itu, Direktur Investasi dan 
Operasional BNI Asset Management 
(BNI-AM) Putut Endro Andanawarih 
mengatakan saat ini perseroan ma-
sih mengelola kedua instrumen ETF 
yang dimiliki sesuai dengan indeks 
acuannya. 

Pihaknya pun bakal merilis ETF 

baru sesuai dengan kondisi pasar. Dia 
mengakui saat ini investor lebih fokus 
kepada kebutuhan jangka pendek. 
Namun, pihaknya mengingatkan agar 
investor tetap memperhatikan pula 
kebutuhan jangka panjang. Alasannya, 
sentimen yang memengaruhi pasar 
saat ini bersifat sementara.

“Jadi bagi investor yang ingin be-
rinvestasi untuk jangka panjang, ETF 
dapat menjadi solusi investasinya, 
apalagi jika dilakukan investasi secara 
bertahap,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, BNI-
AM pertama kali masuk ke pasar 
ETF pada 23 Mei 2018 melalui Reksa 
Dana BNI-AM Nusantara ETF MSCI 
Indonesia dengan menjadikan Morgan 
Stanley Capital International Limited 
(MSCI) sebagai indeks acuan.

Teranyar, perseroan meluncurkan 
Reksa Dana BNI-AM ETF MSCI ESG 
Leaders Indonesia (XBES) pada 9 Ja-
nuari 2020. Instrumen itu mengguna-
kan basis indeks MSCI environment, 
social, and governance ESG Leader 
Indonesia. (M. Nurhadi Pratomo)

  RELAKSASI REKSA DANA  

OJK Rilis 
Stimulus

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) merilis stimulus bagi beberapa jenis reksa 
dana berupa pelonggaran waktu pembubaran 
produk hingga pengubahan komposisi portepel.

Adapun, langkah tersebut ditempuh OJK 
guna menyikapi dinamika pasar akibat pe-
nyebaran COVID-19. OJK merelaksasi waktu 
pembubaran produk bagi reksa dana berbentuk 
kontrak investasi kolektif (KIK), terproteksi, 
penjaminan dan indeks. Bila dana kelolaan 
reksa dana KIK kurang dari Rp10 miliar setelah 
efektif selama 130 hari, produk tersebut wajib 
dibubarkan dalam kurun waktu 160 hari. 

Sementara itu, bagi Reksa Dana Terproteksi, 
Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa 
Dana Indeks yang melakukan Penawaran 
Umum yang bersifat terbatas pembubaran 
poin ini berlaku bila dalam 160 hari dana 
kelolaan kurang dari Rp10 miliar. Semula, 
aturan bagi reksa dana KIK hanya 90 hari 
masa efektif sedangkan pada tiga jenis reksa 
dana lain 120 hari. 

Selain itu, kewajiban penyesuaian portofolio 
dalam reksa dana berbentuk KIK atas transaksi 
yang dilakukan manajer investasi disesuaikan 
menjadi paling lambat 20 hari Bursa. Selain 
itu, ketentuan yang sama berlaku pada kewa-
jiban penyesuaian yang tidak disebabkan oleh 
transaksi disesuaikan hingga 40 hari Bursa.

Dengan ini, manajer investasi bisa sedikit 
menarik nafas di tengah tekanan pasar. Ketua 
Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana 
dan Investasi Indonesia Prihatmo Hari Muljanto 
mengapresiasi kebijakan yang diberikan oleh 
OJK. Menurutnya, memang sebaiknya otoritas 
dan pelaku industri berkoordinasi intensif untuk 
menyikapi kondisi ini. (Dhiany N. Utami)

Bisnis

Direktur Utama PT Phapros Tbk. Barokah Sri Utami (kiri) berbincang dengan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) saat penyerahan bantuan kepada 
Dinas Kesehatan Provinsi Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/3). Bantuan 
berupa multivitamin dan hand sanitizer tersebut diberikan dalam rangka menganti-
sipasi penyebaran COVID-19.
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Harga minyak dunia kembali mendingin 
setelah Arab menetapkan perang harga. 
OPEC mendekati Texas sebagai penghasil 
minyak terbesar di AS agar mendorong 

harga minyak kembali memanas. Kendati 
aksi tersebut belum berbuah hasil, harga 

minyak baik jenis West Texas Intermediate 
dan Brent kompak turun sehingga berada 

di bawah US$30 per barel.  

OPEC—TEXAS 
AKANKAH PANASKAN 
HARGA MINYAK?

26,56 23,42

06/01/20     67,32
18/03/20     24,88

06/01/20     62,23
18/03/20     20,83

Sumber: Bloomberg pukul 19.30 WIB BISNIS/RADITYO EKO

(US$ per barel) (US$ per barel)
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minyak terbesar di AS agar mendorong 

harga minyak kembali memanas. Kendati 
aksi tersebut belum berbuah hasil, harga 

minyak baik jenis West Texas Intermediate
dan Brent kompak turun sehingga berada 

di bawah US$30 per barel.  

AKANKAH PANASKAN 
HARGA MINYAK?

26,56 23,42

  SENTIMEN PASAR KOMODITAS  

ASA DI TANGAN 
OPEC�TEXAS 

Tak ada yang menyangka setelah pecah kongsi dengan Rusia, kini kelompok negara 
eksportir minyak yang tergabung dalam OPEC mencoba menggandeng Texas untuk 

menyeimbangkan pasar minyak dunia

Finna Ulia Ulfah
fi nna.ulfah@bisnis.com

T
exas merupakan produsen 
minyak dengan kontribusi 
terbesar di Amerika Serikat. 
Untuk diketahui, pertemu-
an dua pihak itu jarang 
terjadi. 

Pertemuan terakhir berlangsung pada 
1988, ketika harga minyak juga anjlok 
dan mengancam masa depan industri 
minyak AS. 

Kali ini, Komisaris Otoritas Industri 
Minyak dan Gas Texas Railroad, Ryan 
Sitton diundang untuk menghadiri 
pertemuan OPEC pada Juni di Wina, 
Austria. Pertemuan tersebut menjadi 
yang pertama kalinya dalam 32 tahun 
terakhir.

Krisis di industri minyak saat ini 
dinilai begitu buruk sehingga regulator 
Texas pun tergerak untuk berkoordinasi 
dengan OPEC. Kongsi itu memiliki misi 
pembatasan produksi sehingga harga 
minyak global dapat terselamatkan dari 
level terendahnya sejak 17 tahun lalu. 

Bagaimana tidak, di tengah sentimen 
perlambatan permintaan akibat semakin 
parahnya penyebaran virus corona atau 
COVID-19 yang membuat hampir selu-
ruh dunia membatasi perjalanan, Arab 
Saudi dan Rusia gagal membuat kesepa-
katan pemangkasan produksi sehingga 
memicu perang harga.

Akibatnya, harga minyak pun anjlok 
ke bawah level US$30 per barel, teren-
dah sejak 2003 dan terkoreksi hingga 
63,02% sepanjang tahun berjalan 2020. 

Ryan Sitton mengatakan harga mi-
nyak mentah saat ini jauh di bawah 
harga yang dibutuhkan produsen mi-
nyak serpih AS untuk melakukan lifting 
minyak sehingga banyak perusahaan 
minyak Texas yang berpotensi merugi 
tahun ini. 

Bahkan, Ryan mengatakan bahwa in-
dustri minyak di Texas telah merumah-
kan puluhan ribu pekerja akibat harga 
yang rendah dan sepinya permintaan 
minyak.

Kondisi ini kontras dengan potret 
yang terjadi dalam beberapa tahun 
terakhir ketika hubungan OPEC-Rusia 
masih hangat. Saat itu OPEC-Rusia 

tengah memangkas kapasitas produksi-
nya untuk menstabilkan harga, industri 
minyak serpih AS seperti tutup telinga 
dan terus menggenjot produksinya.

Walaupun keputusan Texas masih 
menjadi teka-teki, sentimen itu bagai-
kan sebuah oasis bagi pasar minyak 
di tengah terbatasnya sentimen positif 
bagi harga minyak global. Pasalnya, jika 
kedua pihak tersebut berhasil sepakat, 
maka dapat menahan laju lonjakan pa-
sokan yang masuk ke pasar di tengah 
lemahnya permintaan.

Berdasarkan data Bloomberg, pada 
perdagangan Senin (23/3) hingga 
pukul 18.55 WIB, harga minyak jenis 
WTI untuk kontrak Mei 2020 di bursa 
Nymex bergerak melemah 1,63% atau 
0,37 poin ke US$22,26 per barel.

Sementara itu, harga minyak jenis 
Brent di bursa ICE untuk kontrak Mei 
2020 masih bergerak di zona merah, 
turun 5,23% menjadi US$25,57 per 
barel.

PENURUNAN BISA BERLANJUT
Kepala Strategi Pasar Asia Axicorp Ltd 

Stephen Innes mengatakan bahwa harga 
minyak global bisa mencapai US$10 per 
barel hingga US$15 per barel. Proyeksi 
itu mengasumsikan kemungkinan OPEC 
dan Texas tidak dapat mencapai kese-
pakatan mengenai pemangkasan pro-
duksi. “Setiap pedagang minyak saat ini 
mung kin sedang panas-dingin menatap 
pergerakan harga minyak saat ini,” 
ujar nya.

Analis Monex Investindo Futures 
Faisyal mengatakan dalam publikasi ri-
setnya bahwa industri minyak AS yang 
mulai tidak secemerlang sebelumnya 
dan mulai menunjukkan penurunan 
aktivitas rig, menjadi katalis positif bagi 
harga minyak.

Tidak bisa dipungkiri, selama ini AS 
menjadi salah satu faktor penurunan 
harga minyak global karena terus me-
menuhi pasokan minyak global di saat 
permintaan dalam tekanan.

Oleh karena itu, rencana pemang-
kasan produksi lebih lanjut oleh AS 
seiring dengan rencana kesepakatan 

bersama OPEC, menjadi katalis yang sa-
ngat positif bagi harga minyak mentah 
dunia.

“Untuk sisi atasnya, level resisten 
terdekat berada di US$24 per barel. 
Menembus ke atas dari level tersebut 
berpeluang memicu kenaikan lanjutan 
ke US$25 per barel sebelum membidik 
resisten kuat di US$27 per barel,” ujar 
Faisyal seperti dikutip dari publikasi 
risetnya.

Namun, lanjut Faisyal, jika bergerak 
turun, level support terdekat berada 
di US$22 per barel dan menembus ke 
bawah dari level tersebut berpeluang 
memicu penurunan lanjutan ke US$21 
per barel sebelum membidik support 
kuat di US$19 per barel.

Di sisi lain, Faisyal menjelaskan 
bahwa kongsi antara OPEC dan Texas 
masih berpotensi gagal karena rencana 
pertemuan Ryan Sitton dengan OPEC 
di Vienna disambut kritik dari sesama 
regulator dan pengebor.

Beberapa produsen minyak serpih 
AS menilai kesepakatan dengan OPEC 
untuk memangkas produksi bukanlah 
solusi yang praktis dan dapat menolong 
industri minyak AS secara signifi kan.

Kendati demikian, Analis Goldman 
Sachs Group Inc. Damien Courva-
lin mengatakan, kemungkinan harga 
minyak mentah dunia akan terus jatuh 
jika angka produksi minyak global tetap 
tinggi dan jumlah serapan minyak kecil.

Dia menilai hingga akhirnya salah satu 
produsen minyak dunia berhenti mem-
produksi, pada saat itulah minyak akan 
berhenti berada di jalur penurunannya.

Prospek permintaan juga semakin 
suram dengan lebih banyak negara yang 
melakukan lockdown (karantina wilayah) 
guna mengatasi pandemi virus corona. 
Sebagian pedagang melihat permintaan 
minyak mentah akan turun sebanyak 10 
hingga 20 juta barel per hari.

Lalu, akankah Texas akhirnya meng-
ambil keputusan menjadi sahabat baru 
OPEC untuk memangkas produksi 
minyak dan menjadi pahlawan untuk 
membatasi penurunan harga minyak? 
Kita lihat saja. 

P O R T O F O L I O
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