
 

 
TAMBAHAN INFORMASI 

PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) 
tentang 

Prosedur Kesehatan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 

(“Rapat”) 
 

Perseroan senantiasa memperhatikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham dan pemangku 
kepentingan lainnya. Oleh karenanya, terkait dengan penyelenggaraan Rapat pada hari Kamis, tanggal 
9 April 2020, sebagai upaya pencegahan COVID-19 dan dengan memperhatikan pedoman teknis World 
Health Organization (WHO) terkait penanganan COVID-19 Perseroan  akan memberlakukan prosedur 
sebagai berikut: 
 
I. Himbauan pemberian kuasa guna pembatasan kehadiran 

a. Mengikuti rekomendasi dari Pemerintah Republik Indonesia, untuk mengurangi jumlah peserta 
Rapat yang hadir, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam 
Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk Perseroan (yaitu 
perwakilan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk mewakili 
sekelompok besar Pemegang Saham dalam Rapat. 

b. Formulir Surat Kuasa untuk tujuan tersebut tersedia pada situs web Perseroan (www.bca.co.id).  
c. Ketentuan umum pemberian kuasa sebagaimana disebutkan pada iklan Pemanggilan Rapat 

berlaku untuk keperluan ini. 
 

II. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan meminta Pemegang Saham atau Kuasanya mengisi 
surat pernyataan 
a. Jika terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5°C atau 

mengalami gejala flu dan/atau batuk dan/atau demam, maka petugas berhak menolak 
Pemegang Saham atau Kuasanya untuk memasuki lokasi Rapat dan meminta Pemegang 
Saham atau Kuasanya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi Rapat dan menuju fasilitas 
pelayanan kesehatan terdekat.  

b. Sebelum memasuki ruangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya wajib menyerahkan 
Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan: 
(i) Pemegang Saham atau Kuasanya dalam kondisi sehat; dan 
(ii) Dalam waktu 14 hari sebelum Rapat tidak melakukan perjalanan dan/atau transit di negara-

negara dengan transmisi lokal COVID-19, atau berinteraksi atau kontak fisik dengan orang 
yang memiliki status orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), 
suspek atau positif COVID-19. 

Surat Pernyataan dapat diunduh pada situs web Perseroan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-
BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi). 

c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk 
menghadiri dan memasuki ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak 
memenuhi syarat berdasarkan protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas. 

d. Untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasanya yang dilarang hadir tersebut tetap 
mendapatkan haknya, yaitu memberikan suara dalam Rapat, maka Perseroan menyediakan 
Formulir Surat Kuasa yang dapat diisi Pemegang Saham sebelum meninggalkan lokasi Rapat. 
 

III. Penggunaan Masker Kesehatan 
Masker kesehatan akan disediakan di meja registrasi. Pemegang Saham atau Kuasanya  yang akan 
menghadiri Rapat wajib mengenakan masker kesehatan tersebut selama berada di lokasi Rapat. 

 

https://www.bca.co.id/
https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi
https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi


 
IV. Hand Sanitizer 

Hand Sanitizer akan disediakan di meja registrasi dan beberapa titik di  ruang tempat Rapat 
berlangsung untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya. 

 
V. Kebijakan Social Distancing 

Kami menghimbau kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya dan semua peserta yang hadir 
untuk meminimalkan interaksi fisik antara lain dengan tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan 
dengan bersentuhan kulit secara langsung. 
 

Sehubungan dengan adanya penerapan prosedur tersebut di atas, dimohon kepada para Pemegang 
Saham atau Kuasanya untuk datang lebih awal dari jadwal Rapat yang telah diumumkan oleh 
Perseroan pada tanggal 11 Maret 2020 di Koran Harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan pada 
situs web BEI serta situs web Perseroan pada link:  
https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi  
 
Sebagai upaya Perseroan dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19, Pemegang Saham atau 
Kuasanya diharapkan  memperhatikan dan memantau pengumuman lebih lanjut dari Perseroan yang 
terdapat pada situs web Perseroan (www.bca.co.id). 
 
Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai hal di atas, dapat menghubungi Divisi Sekretariat 
dan Komunikasi Perusahaan pada hari kerja dan jam kerja melalui email investor_relations@bca.co.id  
atau telepon ke nomor (021)-23588000. 
 
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 

Jakarta, 2 April 2020 
 

PT Bank Central Asia Tbk 
Direksi 
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