
International!5 
Kim Jong-un Terima Surat 
‘Istimewa’ dari Trump

Surat Trump itu 
datang beberapa 
hari setelah perte-
muan puncak Kim 
Jong-un dengan 
Presiden Tiongkok 
Xi Jinping yang 
berkunjung ke 
negara itu. 

SEOUL (IM) - Presiden 
Amerika Serikat (AS) Donald 
Trump mengirim surat kepada 
Pemimpin Korea Utara (Korut) 
Kim Jong-un. Demikian laporan 
kantor berita pemerintah Korut, 
KCNA, Minggu (23/6).

Menurut KCNA, Jong-un 
mengatakan puas dengan isi su-
rat yang disebutnya sangat baik. 
“Menghargai kemampuan pe-
nilaian politik dan keberanian luar 
biasa dari Presiden Trump, Kim 
Jong-un mengatakan bahwa ia 
akan serius merenungkan konten 
yang menarik,” kata KCNA se-
perti dilansir ABC News.go.com.

Pembicaraan nuklir antara AS 
dan Korut berujung pada kega-
galan setelah pertemuan puncak 
antara Kim Jong-un dan Trump 
pada Februari di Vietnam. AS 
menuntut agar Korut meninggal-
kan senjata nuklirnya sepenuhnya 
sebelum sanksi internasional di-
cabut. Sementara Korut mencari 
pendekatan selangkah demi se-
langkah di mana langkah-langkah 
menuju denuklirisasi dicocokkan 
dengan konsesi dari AS, terutama 
pelonggaran sanksi.

Laporan dari Korut tentang 
surat Trump itu datang beberapa 
hari setelah pertemuan puncak 
Kim Jong-un dengan Presiden 
Tiongkok  Xi Jinping yang 
berkunjung ke negara itu. Para 
ahli menggarisbawahi kemun-
culan Tiongkok  sebagai pemain 
utama dalam upaya diplomatik 
untuk menyelesaikan kebuntuan 
nuklir AS dengan Korut.

Media pemerintah Korut 
mengatakan Jong-un dan Jin-
ping membahas situasi politik 
di sekitar Semenanjung Ko-
rea dan mencapai konsensus 
yang tidak ditentukan tentang 
masalah-masalah penting.

Jinping sendiri diperki-
rakan akan bertemu dengan 
Trump minggu depan di Je-
pang. Analis mengatakan dia 
bisa menyampaikan kepadanya 
pesan dari Kim Jong-un ten-
tang negosiasi nuklir.

Kim Jong-un selama pi-
dato Tahun Baru tahunannya 
mengatakan dia akan mencari 
“cara baru” jika AS terus mem-
berikan sanksi dan tekanan 
terhadap Pyongyang. Menyusul 
ambruknya pertemuan dengan 
Trump di Hanoi karena ketida-
ksepakatan dalam pertukaran 
bantuan dan pelucutan sanksi, 
Jong-un mengatakan Washing-
ton memiliki hingga akhir tahun 
untuk menawarkan persyaratan 
yang dapat saling diterima untuk 
kesepakatan untuk menyelamat-
kan negosiasi.

Trump dan Kim Jong-un 
bertukar surat pada tahun 2018 
setelah pertemuan puncak di Sin-
gapura untuk membahas masalah 
nuklir. Juru bicara Gedung Putih 
Sarah Huckabee Sanders men-
gatakan pada saat itu bahwa surat-
surat itu membahas komitmen 
mereka untuk bekerja menuju 
“denuklirisasi total” Korut.

“Kim Jong-un menulis 
kepadaku surat-surat yang in-
dah dan itu adalah surat-surat 
hebat. Kami jatuh cinta,” ucap 
Trump dalam sebuah kam-
panye di Virginia Barat pada 
bulan September 2018.  tom
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Jenderal Ethiopia Ditembak
Saat Cegah Kudeta

JAKARTA (IM)- Ke-
pala staf  tentara Ethiopia, 
Jenderal Seare Mekonnen 
telah mati tertembak di Ad-
dis Ababa, Ethiopia. Seare 
Mekonnen mati  dalam 
serangan upaya kudeta di 
negara tersebut.

Dilansir dari BBC, Min-
ggu (23/6) kabar tertem-
baknya Seare Mekonnen 
telah dikonfirmasi media 
pemerintah Ethiopia. Dia 
ditembak ketika berusa-
ha mencegah upaya ku-

deta terhadap pemerintah di 
wilayah Amhara, Ethiopia 
utara, demikian kata PM Abiy 
Ahmed di TV pemerintah.

Di Amhara sendiri, Gubernur 
Regional Ambachew Mekonnen 
tewas bersama dengan pejabat 
lainnya. Kekerasan etnis telah 
melanda Amhara dan daerah lain 
dalam beberapa tahun terakhir.

Pemimpin Ethiopia sendiri 
berjanji untuk menyembuhkan 
kondisi di negara tersebut. PM 
Ethiopia Abiy Ahmed men-
gambil alih militer

Sejak pemilihannya tahun 
lalu, Abiy telah bergerak untuk 
mengakhiri penindasan politik 
dengan membebaskan tahanan 
politik, menghapus larangan 
partai politik dan menuntut pe-
jabat yang dituduh melakukan 
pelanggaran HAM.

Departemen Luar Negeri 
AS telah memperingatkan 
stafnya di Addis Ababa untuk 
tetap di ‘dalam’.

Untuk diketahui, dilapor-
kan bahwa internet di negara 
itu telah turun. PM Abiy yang 
mengenakan seragam militer 
muncul di siaran TV untuk 
membuat pengumuman.

Dia mengatakan kepala 
staf  telah ditembak oleh ‘ten-
tara bayaran’. Dia juga me-
nambahkan pejabat daerah 
Amhara dibunuh oleh rekan 
mereka sendiri dalam sebuah 
pertemuan.  gul
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AS akan Jatuhkan 
Sanksi Baru Terhadap Iran

WASHINGTON (IM)- 
Prfesiden Amerika Serikat 
(AS), Donald Trump menu-
turkan, pihaknya akan men-
jatuhkan sanksi besar kepada 
Iran, Senin (24/6). Sanksi 
baru ini adalah respon dari 
ditembak jatuhnya drone AS 
oleh Iran di Selat Hormutz 
beberapa waktu lalu.

Melalui akun Twitternya, 
Trump menyatakan bahwa 
sanksi ini akan membuat eko-
nomi Iran semakin sulit dan 
diharapkan hal ini dapat mem-
persulit Iran untuk mengem-
bangkan senjata nuklir.

“Kami akan menjatuh-
kan sanksi tambahan besar 
kepada Iran pada hari Senin. 
Iran tidak dapat memiliki 
senjata nuklir,” kicau Trump, 
seperti dilansir Xinhua pada 
Minggu (23/6).

Sementara itu, sebelumnya 
Menteri Luar Negeri AS, Mike 
Pompeo mengatakan, AS akan 
terus melakukan kampanye 
tekanan terhadap Iran, sampai 
negara tersebut itu memilih di-
plomasi, dibanding kekerasan.

Pompeo menuturkan, pi-
haknya telah membentuk gugus 
tugas global untuk meningkat-
kan pengawasan entitas keuan-
gan yang berbasis di Iran, men-
gutip dugaan pencucian uang 
yang dilakukan oleh Teheran.

“Ketika rezim Iran me-
mutuskan untuk menghenti-
kan kekerasan dan memenuhi 
diplomasi kami dengan di-
plomasi, ia tahu bagaimana 
menghubungi kami. Sampai 
saat itu, isolasi diplomatik dan 
kampanye tekanan ekonomi 
kami terhadap rezim akan me-
ningkat,” ucap Pompeo.  gul

Menteri Pemuda Sedunia Gelar 
Pertemuan di Portugal

LISBON (IM) -Deputi 
Pengembangan Pemuda 
Kemenpora, Asrorun Niam 
Sholeh, mewakili Indonesia 
untuk menjadi delegasi Per-
temuan Menteri Pemuda 
Sedunia yang dilaksanakan 
di Lisbon, Portugal, pada 
21-24 Juni 2019. 

Acara World Conference 
of  Ministers Responsible for 
Youth dan Youth Forum 
2019 ini, dibuka secara resmi 
oleh Presiden Portugal Mar-
celo Robelo de Sousa, Sabtu 
(22/6), di Gedung Altice 
Arena, Lisbon, Portugal.

Asrorun mengatakan, 
pertemuan ini sangat strat-
egis untuk membangun 
harmoni dan kesepahaman 
di kalangan pengambil ke-
bijakan di bidang kepemu-
daan. Salah satu tantangan 
global adalah tentang dehu-
manisasi.

Bisa dikarenakan kes-
alahan dalam merespons 
perkembangan teknologi, 
bisa juga karena faktor supe-
rioritas antarsatu kelompok 
atas kelompok lain yang 
melahirkan dominasi, in-
toleransi, radikalisme, dan 
kekerasan.

“Di sinilah pentingnya 
membangun kesepahaman 

dan komitmen pembangunan 
peradaban kaum muda, yang 
terbuka, toleran, dan meng-
hargai kemanusiaan,” ujar 
Asrorun usai menghadiri acara 
tersebut, Sabtu (22/6).

Konferensi ini diikuti 103 
negara, menghadirkan 31 men-
teri yang membidangi kepemu-
daan. Hadir memberikan sam-
butan, Presiden Majelis Umum 
PBB Maria Fernanda Espinosa 
Garces, Duta Sekjen PBB un-
tuk Urusan Kepemudaan Jay-
athma Wicramanayake, dan 
Menteri Pendidikan Portugal 
Tiago Brando Rodrigues.

Sementara itu, Presiden 
Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, juga menyampaikan 
sambutannya terkait perlu-
nya youth policy dibuat secara 
komprehensif  dengan melihat 
perubahan yang telah terjadi 
pada dunia. Khususnya seir-
ing perkembangan teknologi 
digital yang sangat cepat. 

Lebih lanjut dijelaskan, 21 
tahun lalu yakni pada 1998, 
disepakati Deklarasi Lisbon 
yang berisi resolusi kepemu-
daan dunia. Saat ini setelah 21 
tahun, berlangsung lagi konfer-
ensi dengan membahas isu-isu 
dunia terutama SDG’s dengan 
meningkatkan keterlibatan 
pemuda.  ans

BANGUNAN RUNTUH DI KAMBOJA
Foto udara bangunan yang sedang dibangun 
runtuh di Sihanoukville, Kamboja, Sabtu (22/6). 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
POJK No. 32/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 
(‚‘Peraturan  No.IX.I.1‘‘) dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa 
hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Champion 

 (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan di R.Vanda 
1, gedung Pasadenia, Pulomas, Jakarta, pada hari Kamis,  tanggal dua puluh 
Juni dua ribu sembilan belas (20-06-2019) adalah sebagai berikut :

, berkedudukan di Kota Bekasi 
(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2019.
 Tempat : Ruang Vanda 1
   Gedung Pasadenia
   Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas
   Jakarta Pusat 13210
 Pukul : 10.13 - 10.50 WIB.
Mata Acara :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di 
dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan 
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de 
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan 
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. Perubahan anggota Direksi Perseroan.
4. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan 

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  31  Desember   
2019, dan  pemberian wewenang    kepada Direksi  Perseroan  untuk  
menetapkan   honorarium  Akuntan  Publik  tersebut serta persyaratan lain 
penunjukannya.

 (untuk selanjutnya disebut Rapat).
 Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, 
tertanggal 20 Juni 2019, dengan nomor 07.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama  : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan HARUO SUGIYAMA
Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI
Direktur Independen : Nyonya VERA SUTIDJAN

- Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku 
Komisaris Utama Perseroan.

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang 
saham yang mewakili 772.147.417 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta 
seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas) saham atau 
79,42% (tujuh puluh sembilan koma empat dua persen) dari 972.204.500 
(sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) 
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk 
mengajukan pertanyaan  dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. 

- Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan 
telah diterima oleh Direksi.

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, 
yang memberikan suara abstain (blanko);

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir 
dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat 
memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk 
mufakat.

I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di 
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de 
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan 
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2018, 
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 
Perseroan untuk tahun buku 2018;

II. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun 
buku 2018 sebagai berikut :
i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2018, 

dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5,- (  
per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada 
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan 
(recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi.

ii. Sebesar Rp. 338.060.032,-  
 dialokasikan 

sebagai Dana Cadangan.
iii. Sisanya sebesar Rp. 28.606.920.658,- (dua puluh delapan 

miliar enam ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu 
enam ratus lima puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai 
Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal 
Kerja dan Belanja Modal Perseroan.

 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan 
dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

III. 1. Menerima pengunduran diri Tuan HARUO SUGIYAMA dan Tuan 
SUMIO MATSUMOTO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan 
terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan 
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas 
tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan 
jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku 
atau catatan-catatan  Perseroan;

 2. Mengangkat : 
- Tuan HIROTAKA IKEDA sebagai Direktur;
- Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI sebagai Direktur; 

 -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan susunan 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak 
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah 
sebagai berikut :

 Dewan Komisaris : 
 Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
 Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA
 Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH
 Direksi : 
 Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
 Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI
 Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA
 Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI
 Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, 

dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan 
mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk 
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta 
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan 
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (‘’RAPAT’’)
DAN PENGUMUMAN KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

IV. 1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan 
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019 
sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018) 
dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk 
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari 
Komite Nominasi dan Remunerasi.

 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 
untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi 
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite 
Nominasi dan Remunerasi.

V. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, 
untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan 
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan 
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2019, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi 
untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan 
honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya 
termasuk pemberhentiannya.

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
, berkedudukan di Kota Bekasi 

(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2019.
 Tempat : Ruang Vanda 1
   Gedung Pasadenia
   Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas
   Jakarta Pusat 13210
 Pukul : 10.56 - 11.05 WIB.
Mata Acara :
- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud 

dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
 (untuk selanjutnya disebut Rapat).
 Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA 
Tbk, tertanggal 20 Juni 2019, dengan nomor 08.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan HARUO SUGIYAMA
Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI
Direktur Independen : Nyonya VERA SUTIDJAN

- Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku 
Komisaris Utama Perseroan.

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang 
saham yang mewakili 772.147.417 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta 
seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas) saham atau 
79,42% (tujuh puluh sembilan koma empat dua persen) dari 972.204.500 
(sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) 
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk 
mengajukan pertanyaan  dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, 
dan mata acara pertama terdapat seorang penanya, serta mata acara 
kedua dan ketiga tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, 
yang memberikan suara abstain (blanko);

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir 
dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat 
memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk 
mufakat.

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan 
KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau 
pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang 
berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan 
hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang 
diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak 
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-
akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/
atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 
sesuai dengan KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan 
atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan 
instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang 
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau 
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau 
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini 
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap 
tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC 
INDONESIA Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2019 telah 
memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per 
lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada 
seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :
A.  Jadwal Pembagian Dividen

1. Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
Cum Dividen
Ex Dividen

28 Juni 2019
01 Juli 2019

2. Pasar Tunai
Cum Dividen
Ex Dividen

02 Juli 2019
03 Juli 2019

3 Recording Date 02 Juli 2019
4. Pembayaran Dividen 24 Juli 2019

B.  Tata Cara Pembagian Dividen
 Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara membayar dividen 

tunai (cash dividen) dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil 
dikantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi pemegang saham yang 
masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan 
melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberikan nomor 
rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2019 secara tertulis 
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

 PT ADIMITRA JASA KORPORA , Jl. Kirana 
Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250,  
Telp 021-29745222.

 Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif 
KSEI, dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen 
yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang atau Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia. Bagi 
pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia (Surat Edaran Dirjen 
Pajak No. SE-03/PJ.101/1996) yang potongan pajaknya disesuaikan 
dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat 
Keterangan Domisili sebagai berikut :
A.  Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka 

Surat Keterangan Domisili dikirimkan ke PT Adimitra Transferindo.
B.  Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan 

Kolektif KSEI, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada 
KSEI melalui Partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing 
pemegang saham.

 Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat-
lambatnya tanggal 02 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya Surat 
Keterangan Domisili tersebut dividen bagi pemegang saham asing akan 
dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 % (dua puluh persen).

Bekasi, 24 Juni 2019
DIREKSI PERSEROAN
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