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Kepada Yth. 
Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower, Lt.6 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51-53 
Jakarta Selatan 12190 

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. 

  (“Perseroan”) 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan pengumuman RUPSLB Perseroan, bersama ini kami sampaikan Bukti 
Iklan yang telah dimuat pada harian Media Indonesia, situs web bursa efek dan situs web 
Perseroan. 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatianya kami ucapkan terimakasih. 

Hormat kami, 
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. 
Sekretariat  

Bobby Iman Setya 
Sekretaris Perusahaan 

Tembusan : 
Kepala Divisi Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia. 



PANDEMI covid-19 memberi dam-
pak signifi kan bagi pola kehidupan 
bermasyarakat saat ini. Kebijakan 

social distancing, physical distancing, dan gg
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 
dibuat untuk mengurangi rantai penye-
baran virus. Masyarakat diimbau untuk 
tidak berkumpul dalam kelompok dan 
menghindari tempat-tempat ramai. 

Terkait kebijakan PSBB, Menteri Kese-
hatan mengeluarkan Permenkes Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Per-
cepatan Penanganan Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) yang telah diterapkan
pada beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut peraturan Menkes tersebut, 
pelaksanaan PSBB meliputi peliburan 
sekolah dan tempat kerja, pembatasan
kegiatan keagamaan, pembatasan ke-
giatan di tempat atau fasilitas umum, 
pembatasan kegiatan sosial dan budaya, 
pembatasan moda transportasi, dan pem-
batasan kegiatan lainnya khusus terkait 
aspek pertahanan dan keamanan.

Aparatur sipil negara (ASN) yang 
bertugas sebagai pelayan masyarakat 
juga menerapkan sistem kerja work 
from home (WFH). Sistem itu dimu-
lai sejak diterbitkannya Surat Edaran
Menteri PAN-Rebiro Nomor 19 Tahun
2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja 
ASN dalam Upaya Pencegahan Penye-
baran Covid-19 di Lingkungan Instansi 

Pemerintah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Surat Edaran Menteri 
PAN-Rebiro Nomor 54 Tahun 2020. 

Sistem kerja dari rumah tersebut ten-
tunya menimbulkan rasa khawatir pada 
masyarakat,  apakah pemerintah tetap 
memberikan pelayanan seperti saat 
keadaan sebelum pandemi. Namun, sebe-
narnya masyarakat tidak perlu khawatir 
karena dalam surat edaran tersebut di-
nyatakan bahwa pejabat pembina kepe-
gawaian pada kementerian/lembaga/
daerah memastikan penyesuaian sistem 
kerja yang dilakukan di lingkungan in-
stansinya tidak mengganggu kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan dan pe-
layanan kepada masyarakat. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpul-
kan bahwa Menteri PAN-Rebiro mengin-
struksikan kepada seluruh instansi peme-
rintah untuk tetap memberikan pelayanan
kepada masyarakat kendati dalam keadaan 
pandemi covid-19. Kebijakan menjaga 
jarak dan PSBB yang telah berjalan selama
pandemi ini membentuk budaya baru bagi 
masyarakat karena terjadi perubahan
pola interaksi dan kebiasaan baru dalam
tatanan sosial bermasyarakat.

Sebagai contoh, komunikasi yang pada 
mulanya dilakukan secara langsung kini 
dilakukan melalui daring. Masyarakat 
cenderung memilih tetap berada di ru-
mah daripada harus berada di tempat
yang ramai. 

Begitu juga dengan pemerintah, se-
suai dengan arahan Presiden, melaku-
kan perubahan sistem kerja pegawai 
ASN dalam tatanan kenormalan baru 
untuk mendukung produktivitas kerja
yang tetap memprioritaskan kesehatan 
dan keselamatan masyarakat dengan 
menjalankan protokol kesehatan dalam 
pelaksanaan tugas harian. 

Adapun adaptasi yang dilakukan pe-
merintah terhadap tatanan kenormalan 
baru sesuai dengan Surat Edaran Menteri 
PAN-Rebiro Nomor 58 Tahun 2020.

Ryan Faradina
PNS Kemenkeu, Kanwil Ditjen Bea
dan Cukai Kali mantan Bagian Selatan,
Mahasiswa D4 STAN
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Kekalahan Melawan Korupsi
INI bukan kekalahan KPK atau institusi hukum 
melawan rasuah, melainkan kekalahan rakyat 
dan negara melawan koruptor dan kumpulan 
manusia korup. Jika negara dan rakyat memang
berdaulat, tidak ada kata koruptor bebas kemu-
dian tumbuh dan menguras keuangan negara. 
Bisa-bisa negara sudah disandera kelompok 
manusia yang ingin melakukan korupsi secara 
masif dan besar-besaran.

Robin Makmur

Wajib Lepas Dari Kepentingan
KPK sebagai badan harus lepas dari kepentingan
dan wajib independen. Jangan sampai ada oknum 
di dalam KPK yang jadi duri dalam daging.

@fransdr2

Jadi Lembaga Kebanggaan
KPK merupakan lembaga kebanggaan buat kita 
untuk memberantas korupsi. Itu sebabnya dulu 
tak boleh ada SP3. Masalahnya, sekarang ketika 
ada yang tak sempurna menyusun dakwaan, ya 
hasilnya bisa mentah. Kita tak ingin mencari 
kesalahan di KPK, tapi dari kasus ini kita bisa 
melihat ada celah dalam penyusunan proses
penuntutan. KPK harus ada peningkatan secara 
profesional.

Nugroho, Jakarta

Ada Celah dalam Penyusunan
KORUPSI sebagai kejahatan luar biasa yang 
menghancurkan bangsa harus ditangani se-
cara luar biasa juga. Masalahnya, ketelitian dan
kecermatan dalam penyusunan dakwaan harus
lebih diperhatian. Apalagi kalau bicara mafi a 
pengadilan.

Ikhwan, Jember

Kejahatan Luar Biasa
KORUPSI ini benar-benar dinyatakan sebagai
kejahatan luar biasa. Karena itu, sudah dicip-
takan aparat-aparat hukum yang hebat agar 
bisa sinergi.

Walhi, Karawang

E D I T O R I A L
Tanggapan Editorial

19 Juni 2020

KABAR buruk lagi-lagi 
menghampiri ketika
negeri ini berjibaku
melawan korupsi.

Kabar buruk itu datang dari 
Mahkamah Agung berupa pe-
nolakan terhadap kasasi yang 
di ajukan jaksa penuntut umum 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
terhadap vonis bebas mantan
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Dengan suara bulat yang diputus
pada 16 Juni lalu, majelis hakim kasasi 
mengalahkan KPK. Para hakim agung, 
yakni Sofyan Sitompul, Krisna Harahap, 
Abdul Latief, Leopold Luhut Hutagalung, 
dan Suhadi, kompak berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Tipikor Jakarta 
membebaskan Sofyan dalam kasus suap 
proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 ti-
dak salah.

Artinya, Sofyan dinyatakan memang 
tidak bersalah. Artinya, dakwaan jaksa 
KPK tak terbukti secara hukum. Artinya 
pula, tuntutan untuk Sofyan berupa 
hukuman 5 tahun penjara dan denda
Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan 
tiada guna.

Suka tidak sukka, mau
tidak mau, KPK harrus mene-
rima kekalahan itu. Kita pun
harus menghormaati putus an
kasasi yang diketuuk palu oleh
para wakil Tuhan nan agung. 
Sebagai putusan yang telah
berkekuatan hukkum tetap,
ia wajib ditaati ooleh semua
pihak.

Kendati begitu, tidaklah salah jika 
bangsa ini menyesalkan pputusan 
kasasi yang memastikan Soofyan 
Basir bebas. Apa pun pertiim-
bangannya, putusannya iitu
jelas-jelas akan berpengaruh ter-ter-
hadap upaya pembe rantasan korupsi.

Kekalahan KPK boleh dibilang sebagai 
langkah mundur dalam perang besar
melawan rasuah. Kekalahan KPK seka-
ligus menunjukkan masih ada persoalan 
serius di institusi penegak hukum seba-
gai ujung tombak dalam menghadapi 
korupsi. Persoalan itu kemungkinan ada 
di MA, tapi bisa juga di KPK.

Mustahil dimungkiri bahwa komit-
men, inte g    ritas, dan kredibilitas jajaran 
peradilan dalam memerangi korupsi 

masih jauh dari harapan publik. Bah-
kan, belakangan MA mendapat sorotan
tajam terkait dengan pendirian mereka 
dalam menangani perkara-perkara
korupsi.

Banyak yang menganggap, sejak
ditinggal pensiun hakim agung Artidjo 
Alkostar pada Mei 2018, MA tak lagi 
menakutkan para koruptor. MA yang 
tadinya garang berubah loyo. MA yang 
dulu tak pernah mau berkompromi kini 

aik hati kepada para malah kerap berba
i.terpidana korups
ketika masih dihuni Pun MA yang 

u pelit, belakanganArtidjo begitu
meng obral potongan justru sering m

mbebasan hukuman bahkan pem
uptor. Tak menghe-kepada koru
 para koruptor yang rankan jika

erlu berpikir seribu tadinya pe
k mengajukan kasasi kali untuk
injauan kembali, kini atau peni
ba-lomba menjemput berlomb
an hati MA.kebaika
ar, sangat wajar, jika Waja
eralasan bahwa se-MA b
putusan yang mereka tiap p
bil murni berdasar-amb
n pertimbangan hu-kan

um, bukan yang lain. ku
amun, wajar, sangatNa
ajar pula jika publikwa
duga ada sesuatu di mend

banyaknya putus an balik 
ilan yang memanja-peradi
tor.kan korupt
kasasi dalam kasus Putusan k
r juga menjadi pertan-Sofyan Basir
da persoalan di tubuh da bahwa ad
adi, mereka memang KPK. Bisa j

mat dan gagal men-tidak cerm
bukti kuat dalam pe-dapatkan b
penyidikan, hingganyelidikan, p
Boleh jadi, mereka penuntutan. 

emaksakan Sofyan se-gegabah dan me
gka tanpa berbasiskan bagai tersang
kti yang mendukung.bukti-buk
kasasi Sofyan ialah Kasus k

pertanda yang semakin nyata pertanda y
bahwa penegak hukum harus bekerja le-
bih baik lagi, lebih profesional lagi, agar 
kita tak terus tertatih-tatih memerangi 
korupsi. Kepada MA, gunakan pedang
hukum sebagaimana seharusnya agar
bangsa ini masih layak berharap bisa
memberangus korupsi.

Kepada KPK, evaluasi dan perbaiki
segera segala kekurangan yang ada se-
hingga tidak lagi menjadi pecundang di 
depan pengadilan. Rakyat tidak ingin
koruptor yang menjadi pemenang.

Pindai QR Code 
untuk

video Editorial

Strategi Pelayanan Publik
Menyambut New Normal

PULUHAN ribu orang Indonesia
Per 16 Juni 2020 ditabalkan positif 
terpapar virus korona. Sungguh, 

itu bukan merupakan pencapaian yang 
membanggakan mengingat kenaikan 
jumlah pasien terus bertambah dari hari 
ke hari.

Dapat dipastikan di luar sana banyak 
yang sudah mulai lelah mendengar is-
tilah covid-19 ataupun korona karena
kebiasaan masyarakat yang kurang ko-
operatif. Keadaan inilah yang membuat 
rasa kepedulian dan kesadaran menjadi 
berkurang bahkan sirna bahwa covid-19 
ini sangat membahayakan. Sudah sering 
masyarakat disentil dengan slogan agar 
berubah menjadi peduli ataupun sadar 
bahayanya virus ini. Meskipun demikian, 
masyarakat masih kerap tidak peduli.

Keadaan yang dapat dikatakan kurang 
kondusif itu ditambah adanya kebijakan 
baru dari pemerintah pusat, yakni 
tatanan kenormalan baru. Meskipun

begitu, kita wajib mengerti bahwa laju 
penyebaran covid-19 masih terus terjadi 
di Tanah Air. Untuk itu, seluruh lapisan 
masyarakat memiliki peranan penting 
dalam melakukan antisipasi dan tetap
waspada serta patuh terhadap protokol 
kesehatan yang benar. Utamanya bagi 
mereka yang terpaksa harus bekerja di 
luar rumah.

Andai kata mengikuti ego untuk tidak 
patuh terhadap protokol kesehatan, ber-
siaplah terjerumus ke dalam belenggu 
korona gelombang kedua. Pada dasarnya,
semua pihak berharap gelombang ke-
dua periode penyebaran virus korona
jenis baru itu tidak terjadi di Indonesia. 
Apalagi, dengan adanya kebijakan pe-
longgaran pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB), adaptasi, serta tatanan 
kenormalan baru menuju hidup aman
dan produktif. 

Dalam hal ini perlu ditegaskan agar 
masyarakat dapat membuka mata seka-

ligus pikiran bahwa peraturan tersebut 
diciptakan untuk menuju keadaan In-
donesia yang aman dan produktif. Hal 
itu bukan serta-merta membebaskan 
masyarakat sesuai kehendak masing-
masing.

Berbagai risiko dari virus korona sudah
kita rasakan dan pahami karena memi-
liki dampak yang sangat luar biasa bagi 
semua kalangan, baik secara individu 
maupun kelompok bahkan berdam-
pak bagi kelangsungan pemerintahan
di sebuah negara. Langkah Indonesia 
menuju keadaan yang normal butuh
perjuangan dan itu tidak mudah. Mari 
kita bergandengan tangan dan bulatkan 
tekad menuju Indonesia yang sehat bebas
dari covid-19.

AG Toto Marsanto
Guru Sejarah SMA Putra Nirmala Cirebon
Alumni FKIP Sejarah Universitas Sanata
Dharma

KEHIDUPAN berdamai dengan covid-19 
sudah mulai berlangsung. Sejauh ini, 
korban masih terus bertambah se-

tiap harinya dan dikhawatirkan belum akan 
berkurang dalam waktu dekat. Sudah tentu hal 
ini memicu kekhawatiran masyarakat.

Di Jakarta, jumlah pasien positif terjangkit 
virus korona juga belum menunjukkan tren 
menurun. Hingga Jumat (19/6), terkonfi rmasi 
positif sebanyak 9.655 orang, meninggal 578 
orang, dan sembuh 4.699. Upaya pencegahan 
pandemi ini tak henti dilakukan pemerintah. 
Lapisan kebijakan diturunkan, mulai karantina, 
jarak sosial, hingga pola perilaku hidup baru 
digalakkan, khususnya protokol kesehatan.

Namun, faktanya ialah tingkat kewaspadaan 
publik berkurang akibat gaung kebijakan pene-

rapan new normal. Padahal, tatanan kenormalan 
baru harus juga disertai kedisiplinan masyarakat 
dalam menjaga jarak, mencuci tangan sesering
mungkin, dan menggunakan masker. Tatanan ini
memberi kontribusi besar menghentikan rantai
penularan dan mengendalikan covid-19.

Jangan sampai kebijakan new normal men-
jadi pintu baru ancaman meluasnya penu-
laran covid-19 karena ketidakdisiplinan ma-
syarakat. Ini masih menjadi pekerjaan berat
kita. Perlu juga menjaga kesehatan dengan 
perbanyak minum air, olahraga, istirahat 
yang cukup, serta konsumsi makanan sehat 
dan buah-buahan.

Citra Ningrum
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Bukan Pencapaian Membanggakan Disiplin Jaga Tatanan Baru Punya 
Kontribusi Besar

DUTA

DUTA

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik 
ke e-mail: forum@media indonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: Tinggal Pilih, Disiplin atau Gelombang Kedua Covid-19 Hadir (16-22 Juni 2020)
opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.comF O R U M

Pelajaran 
dari

j

Kekalahan
KPK

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT  WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., (“Perseroan”), 
bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 
hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, bertempat di Jakarta (“Rapat”).

Sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemegang Saham yang 
dapat mengusulkan Mata Acara Rapat adalah Pemegang Saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara, dan penyampaian usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, dan Pemegang 

Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan pukul 15.00 WIB atau 1 (satu) hari sebelum
Pemanggilan Rapat.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Juncto Pasal 52 Ayat 1 POJK 15/2020, dan Pasal 21 ayat 15 huruf (a), (b)
dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dimuat pada paling kurang 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran Nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan Website Perseroan
pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020. 

Jakarta, 20 Juni 2020
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Direksi



Bukti upload pada Website Perseroan dalam Bahasa Indonesia 



 

 
Bukti upload pada Website Perseroan dalam Bahasa Inggris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bukti penyampaian ke KSEI 
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