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Menpora Respons
Permohonan Maaf BWF

Persiapan
Timnas Portugal
Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo (kanan) dan
gelandang Sergio Oliveira
menghadiri sesi latihan
menjelang pertandingan
sepak bola kualifikasi
Piala Dunia FIFA 2022
antara Timnas Portugal vs
Azerbaijan di 'Juventus
Training Center' di Turin,
Italia, Selasa (23/3/2021).

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Zainudin Amali menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan respons secara proporsional dan terukur menanggapi surat permohonan maaf yang dilayangkan Presiden
Badminton World Federation (BWF), Poul-Erik Hoyer.
Surat tertanggal 21 Maret 2021 itu berisi permohonan
maaf BWF terkait insiden yang melibatkan tim bulu tangkis
Indonesia dalam All England 2021 di Birmingham, Inggris.
Dalam kejuaraan itu, tim bulu tangkis Indonesia
dipaksa mundur dari All England 2021 setelah 20 dari
24 anggota tim menerima surat elektronik (e-mail) dari
National Health Service (NHS) Inggris.
NHS menginformasikan, tim bulu tangkis Indonesia berada dalam satu pesawat dengan orang yang positif Covid-19,
saat penerbangan dari Istanbul, Turki menuju Birmingham.
“Kami akan memberikan respon secara proporsional dan
terukur. Semoga tidak terulang lagi kejadian di All England
2021 ini,” kata Menpora di Jakarta, pada Selasa (23/3).
Menpora mengatakan, Pemerintah Indonesia akan melihat
perkembangan selanjutnya, khususnya pada turnamen-turnamen yang diharapkan tim Indonesia dapat meraih poin untuk
berlaga dalam arena Olimpiade 2021 di Tokyo, Jepang.
“Kami akan melihat perkembangan selanjutnya, khususnya
dalam turnamen-turnamen yang diharapkan bisa mendapat
poin untuk Olimpiade Tokyo nanti,” jelas Menpora. (nov)
Ist

Zainudin Amali
Oleh Indah Handayani

JAKARTA – Lippo Malls Indonesia (LMI)
menambah jumlah mal untuk pelayanan vaksinasi lanjut usia (lansia) di Indonesia. LMI yang
sebelumnya menyediakan 12 mal, kini sedang
mempersiapkan empat mal lagi yang akan
membuka layanan vaksinasi lansia dalam pekan ini.
CEO PT Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin mengatakan
pembukaan pelayanan vaksinasi di Lippo Malls merupakan
bentuk dukungan penuh kepada Pemerintah Indonesia dan
bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
dalam merealisasikan target
nasional satu juta vaksinasi
per hari. Hingga saat ini, Lippo
Malls telah membuka layanan
vaksin di enam mal wilayah
Jabodetabek, di antaranya

Lippo Mall Kemang, Lippo Mall
Puri, Mal of Serang, MaxxBox
Lippo Village Karawaci, Lippo
Plaza Keboen Raya Bogor dan
Cibubur Junction yang hingga
saat ini masih berjalan melayani
peserta vaksinasi.
Sedangkan, enam mal lainnya
yang berlokasi di luar Jabodetabek juga mempersiapkan layanan vaksinasi adalah Bandung
Indah Plaza, Palembang Icon,
Lippo Plaza Jogja, Lippo Plaza
Manado, Lippo Plaza Sunset

dan Lippo Plaza Kupang.
“Sebanyak empat mal yang
sedang mempersiapkan diri dan
beroperasi membuka layanan
vaksinasi dalam pekan ini adalah Depok Town Square, Lippo
Plaza Ekalokasari, Pluit Village
dan juga Sun Plaza Medan,”
ungkap Eddy dalam keterangan
pers yang diterima Investor
Daily, Selasa (23/3).
Penambahan lokasi, kata
Eddy, diharapkan dapat
membantu percepatan proses
vaksinasi kepada masyarakat
dan menekan penyebaran
Covid-19. Sebab, sebentar lagi
akan memasuki Bulan Ramadan
dan Hari Raya Idul Fitri.
“Dengan semakin banyaknya
masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi diharapkan dapat menekan angka penyebaran
di masyarakat,” tegas Eddy.
Pada 22 Maret 2021, kata
Eddy, Lippo Malls membuka
layanan vaksinasi di Cibubur
Junction, Jakarta Timur, untuk
warga lansia KTP DKI Jakarta
atau yang tinggal di Jakarta
dengan menunjukkan surat

domisili. Cibubur Junction
mempersiapkan area berlokasi
di lantai yang mampu melayani
lebih dari 200 peserta vaksinasi
dan akan ditingkatkan sesuai
kuota yang diberikan dari
Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Setiap harinya layanan vaksinasi lansia beroperasi mulai pukul
10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB hingga 27 Maret
2021 dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kebutuhan.
“Layanan vaksinasi di
Cibubur Junction merupakan
hasil kerja sama dengan Dinas
Kesehatan DKI Jakarta dan
Puskesmas Kecamatan Ciracas,” tambahnya.
Menurut Eddy, gerakan bersama menyukseskan program
vaksinasi nasional di Cibubur
Junction dengan dukungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini
adalah bentuk kepedulian Lippo
Malls untuk turut berpartisipasi membantu Pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan
vaksin secara merata kepada
masyarakat dan mempercepat
target vaksin,” jelas Eddy.

Ist

LOS ANGELES – Film petualangan animasi Disney, Raya and
the Last Dragon menguasai puncak box office di kawasan Amerika
Serikat (AS) dan Kanada.
Bahkan, film ini mampu
mempertahankan posisi tersebut
selama tiga pekan berturut-turut
setelah mengumpulkan pendapatan tertinggi di kawasan tersebut
pada akhir pekan lalu sebesar
US$ 5,2 juta.
Angka tersebut menggambarkan daya tarik film keluarga saat
Hollywood berupaya meningkatkan kebangkitan film. Terlebih,
pembukaan kembali bioskop Los
Angeles yang mendorong pencapaian luar biasa dalam penjualan
tiket. Bioskop di City of Angels
memiliki izin untuk melanjutkan
operasi pada 12 Maret 2021.
Namun, sebagian besar peserta
pameran film tidak dapat bangkit
hingga sekarang.
Kapasitas di bioskop wilayah Los Angeles akan dibatasi
sebanyak 25%, atau 100 orang per
auditorium. Jumlah itu merupakan dua kali lipat dari batas di
New York yang dibatasi untuk 50
orang. Bahkan, menurut Comscore, dengan program pembatasan,
Los Angeles menyumbang hampir 9% dari semua tiket film yang

JAKARTA - Seorang ibu harus
memberikan perhatian ekstra
dalam menjaga kesehatan keluarga terutama anak-anak. Berbeda
dengan orang dewasa, sistem
kekebalan tubuh anak belum
sempurna dan belum mengenal
jutaan variabel penyebab penyakit
seperti bakteri, kuman dan
virus. Hal ini yang menyebabkan
anak-anak memiliki kecenderungan terjangkit flu hingga tiga kali
lebih sering dari orang dewasa.
“Meskipun demikian, tubuh
anak akan secara alami beradaptasi seiring tumbuh kembang. Namun, dibutuhkan pula
langkah-langkah khusus yang
mampu meningkatkan daya tahan
tubuh, sekaligus menjaganya

terjual akhir pekan ini.
Paul Dergarabedian, analis media senior Comscore, mengatakan,
akhir pekan lalu, menunjukkan
hasil yang solid, sehingga mendorong pendapatan dari pembukaan pasar box office terbesar di
Amerika Utara.
“Penggemar film yang antusias
di Los Angeles datang dalam jumlah yang banyak untuk menikmati
pengalaman layar lebar sekali lagi,”
ungkap dia seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, AMC Theatres,
jaringan bioskop di AS, telah
membuka kembali 98% lokasinya,

termasuk 40 tempat di California,
pada 19 Maret. Mereka diperkirakan membuka kembali lebih
banyak lokasi pada 26 Maret.
“Tepat setahun yang lalu kami
menutup semua lokasi AMC di
Amerika Serikat. Saya sangat
gembira untuk mengatakan bahwa pada akhir pekan depan kami
berharap 99% dari lokasi AS kami
akan dibuka kembali,” kata Adam
Aron, CEO AMC.
Raya and the Last Dragon berhasil mengumpulkan US$ 8 juta
lainnya di internasional dari 29 negara. Film ini telah menghasilkan

US$ 71 juta secara global hingga
saat ini. Tanpa banyak persaingan,
Raya and the Last Dragon dengan
mudah dapat mengulang nomor 1
di Amerika Utara.
Sedangkan, film animasi
Warner Bros, Tom and Jerry
tetap di posisi kedua dengan
US$ 3,8 juta. Angka itu turun 7%
dari akhir pekan lalu. Film yang
juga diputar di HBO Max selama
31 hari ini telah meraup US$ 33
juta di box office AS dan Kanada.
Di internasional, Tom and Jerry
menambahkan US$ 4 juta lagi.
Hasil itu membawa penghitungan
total di internasional menjadi US$
43,5 juta dan pendapatan global
menjadi US$ 77,2 juta.
Di peringkat ketiga ditempati
film thriller fiksi ilmiah Lionsgate,
Chaos Walking yang meraup
US$ 1,9 juta. Setelah tiga pekan
dirilis, film yang dibintangi Daisy
Ridley dan Tom Holland telah
menghasilkan US$ 9,69 juta di AS
dan Kanada. Disusul The Croods:
A New Age dari Universal dengan
pendapatan US$ 620 ribu. Film
keluarga animasi ini telah menghasilkan total US$ 55 juta sejak
dirilis November lalu di kawasan
tersebut. Secara global, sekuel
The Croods telah menghasilkan
US$ 160 juta. (iin)

dari penyakit,” ungkap Medical
Expert Combiphar, dr Carlinda
Nekawaty di sela media gathering
Combiphar, Selasa (23/3).
Menurut dr Carlinda, ada lima
langkah yang dapat ibu terapkan untuk menjaga anak agar
terhindar dari serangan penyakit,
terutama selama perubahan
cuaca ekstrem, yakni pertama
menjaga kebersihan.
Sumber penyakit seperti virus
penyebab flu dan diare, juga debu,
asap serta bulu binatang sebagai
penyebab alergi, dapat muncul dari
kotoran yang menempel di tubuh
anak maupun lingkungan sekitar.
Kemudian, membiasakan anak untuk menjaga kebersihan diri seperti
mandi secara rutin, menggunting

kuku, dan mencuci tangan menjadi
langkah efektif. Menjaga kebersihan rumah dari debu dan kelembaban juga perlu dilakukan ibu.
Kedua, lanjut dia, mengajak anak
rutin berolahraga. Aktivitas fisik
yang tinggi pada anak memberikan
efek positif pada sistem kekebalan
tubuh. Menemani anak untuk
aktif bergerak juga memberikan
manfaat lebih pada kesehatan
orangtua. Ketiga, memastikan anak
tidur dengan cukup. Sebab, jam
tidur anak dapat memengaruhi metabolisme. Karena itu, anak usia 3
hingga 6 tahun perlu memiliki jam
tidur sebanyak 11-13 jam dan anak
usia 6 hingga 12 tahun sebanyak
10 jam. Selanjutnya, hindari anak
dari orang lain yang sedang sakit.

Sebab, virus dan bakteri mudah
menular dari orang terdekat sekali
pun, salah satunya melalui air liur.
“Tetesan lendir yang dikeluarkan melalui bersin atau batuk,
dapat dengan mudah menginfeksi
orang lain dalam jarak dekat, terutama jika berbagi makanan dan
minuman,” papar dr Carlinda.
Terakhir, dr Carlinda mengatakan, kebutuhan mikronutrien
harus dipenuhi. Sebab, kebutuhan
mikronutrien yang cukup dapat
membantu pembentukan sistem
imunitas anak dan menjaga anak
tetap dalam kondisi sehat. Seng,
vitamin C, vitamin A, dan vitamin B
kompleks merupakan nutrien yang
memainkan peranan penting pada
daya tahan tubuh anak. (iin)

Raya and the Last Dragon

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PANGGILAN
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), selanjutnya disebut “RUPS”, yang
akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal
: Kamis, 15 April 2021
Waktu
: Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat
: Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.
Agenda RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna
memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda RUPSLB:
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Penjelasan mengenai Agenda RUPST:
1. Agenda 1:
Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:
(i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2020, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
Independen, tertanggal 28 Pebruari 2021, Nomor 00117/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/II/2021, dengan pendapat
Wajar dalam semua hal yang material;
(ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
(iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan Perseroan tahun 2020.
2. Agenda 2:
Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku 2020 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Agenda 3:
Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.
4. Agenda 4:
Sesuai keputusan dalam RUPST tahun 2020, masa jabatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris
Independen) dan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 15 April
2021, oleh karena itu Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris
(termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah
menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tentang perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Agenda 5:
Mengusulkan kepada pemegang saham, sesuai usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi
Perseroan untuk memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi
anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan
gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas
dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).
Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB:
Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana
dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Perseroan bermaksud melakukan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK tersebut.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan iklan Panggilan ini
merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada
Perseroan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta
akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.
4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI), para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening pemegang saham diharap membawa
Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk
diserahkan sebelum masuk ke ruang RUPS.
5. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat
Kuasa yang sah dan khusus sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang
saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Pemegang saham Perseroan telah dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:
PT ADIMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5,
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 melalui sistem eASY.KSEI.
c. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan dapat diminta/diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja. Suratsurat tersebut harus sudah disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 12 April 2021 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.
d. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan
yang berlaku.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 telah tersedia di situs web Perseroan di www.japfacomfeed.co.id
7. PROTOKOL KESEHATAN YANG HARUS DIPERHATIKAN UNTUK MENGHADIRI RUPS
Mengingat situasi Covid-19 saat ini, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan berhubungan dengan
pencegahan Covid-19 yang akan diberlakukan kepada yang menghadiri RUPS Perseroan, antara lain namun tidak
terbatas pada:
a. Pemegang Saham atau Kuasanya harus: (i) mengenakan masker; (ii) menunjukan Sertifikat Vaksinasi
Covid-19 yang menerangkan bahwa Pemegang Saham atau Kuasanya telah mengikuti Vaksinasi Covid-19
kedua dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sebelum RUPS atau membawa surat keterangan bebas
Covid-19 dari rumah sakit yang diterbitkan dalam waktu sekurangnya 2 hari (48 jam) sebelum RUPS; (iii)
menjalani pemeriksaan suhu yang dilakukan sebelum memasuki ruangan RUPS. Setiap pemegang saham
dengan suhu 37.5 oC ke atas tidak akan diizinkan menghadiri RUPS; (iv) mengisi formulir pernyataan
kesehatan dan perjalanan di mana mereka akan diminta untuk memberikan riwayat perjalanan terbaru
mereka dan memberikan rincian kontak untuk tujuan pelacakan kontak.
b. Pemegang Saham atau kuasanya yang dalam waktu 14 hari sebelum RUPS ini tidak berada di Indonesia, tidak
dapat hadir dan masuk dalam ruang rapat.
c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, suara serak atau sakit
tenggorokan.
d. Untuk meminimalkan risiko infeksi:
i. Dalam RUPS tahun ini tidak disediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun, baik yang
dimakan di tempat maupun diberikan dalam bentuk konsumsi.
ii. Sangat dianjurkan dan disarankan agar pemegang saham memberikan kuasa secara e-proxy sebagaimana
dimaksud pada butir 5.b diatas.
e. Jika Anda merasa tidak enak badan atau mengalami gejala Covid-19, silakan mencari bantuan medis dan
memulihkan diri di rumah. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, kita semua dapat membantu mencegah
penyebaran Covid-19 di komunitas kita.
f. Untuk Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir, harap datang 60 menit sebelum dimulainya RUPS
untuk mempercepat proses pendaftaran dan pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19. Kami juga meminta
kesabaran Anda dengan antrian yang mungkin timbul karena tindakan pencegahan yang diperlukan tersebut,
termasuk pemeriksaan dokumen yang diperlukan berkaitan dengan protokol kesehatan.
g. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa pun
terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap infeksi tersebut.
8. Dengan tidak dipenuhinya seluruh persyaratan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana
disebutkan dalam Panggilan ini, maka pemegang saham/kuasanya tidak dapat memasuki ruangan RUPS dan
selanjutnya diminta untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADIMITRA JASA
KORPORA untuk menghadiri RUPS dan melakukan pemberian suara (voting).
9. Pemegang Saham/Kuasanya agar memperhatikan link Perseroan yang disertakan oleh KSEI dalam panggilan RUPS
Perseroan melalui sistem KSEI.
10.Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan RUPS atau larangan kepada
Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam RUPS sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah
ditetapkan dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
Jakarta, 24 Maret 2021
Direksi Perseroan
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