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PROTOKOL KESEHATAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT ADI SARANA ARMADA, TBK.
21 JULI 2022

Kepada Yth Bapak/Ibu,

Untuk terlaksananya kegiatan RUPST dan RUPSLB 2022 PT Adi Sarana Armada, Tbk (secara
bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Rapat") dengan aman dan lancar, berikut kami
tetapkan standar protokol kesehatan yang berlaku selama Rapat berjalan, yaitu :

A. Pesefta Rapat
Peserta akan dibatasi sebanyak 75o/o dari kapasitas ruangan, yaitu

:

1. Anggota Direksi : 3 orang
2. Dewan Komisaris : 3 orang
3. Pemegang Saham : 20 orang x)
4. Notaris
:2orang
5. Biro Administrasi Efek : 6 orang
6. Panitia Acara
: 11 orang
7. Tamu
:Sorang
TOTAL
: 50 orang
x) Pemegang saham yang berhak untuk masuk ke dalam ruang Rapat dan mengikuti kegntan
Rapat adalah maksimal 20 orang pemegang saham yang hadir pertama (first come first serued
basis), jika lebih dari jumlah tersebut maka tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan
Rapat, tetapi berhak memberikan hak suaranya dengan surat kuasa kepada Biro Administrasi
Efek yang hadir. Setelah itu pemegang saham tersebut dipersilahkan untuk meninggalkan area
Rapat. Panitia acara yang standby di dalam ruangan Rapat yaftu MC, Operator, dan tlsher.

Selama berada di area lokasidan ruang Rapat, peserta wajib:

1.

Mengenakan masker dengan ketentuan masker standar medis (minimal 3ply) serta tidak
diperkenankan untuk membuka masker;

2.

Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh,
check-in dengan aplikasi Pedulilindungi, dsb), yang akan dilakukan oleh manajemen
gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

3.

Membatasi percakapan dan tidak berkerumun, serta menerapkan social distancing antara
Peserta Rapat.

B. Reoistrasi Pesefta
Sebelum memasuki ruang Rapat, pesefta akan melakukan registrasi dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut :

1.
2.
Branches
Medan
Batam
Pekanbaru
Padang
Palembang

Lampung
Jakarta I

Pesefta mengantri dengan menjaga jarak antar peserta Rapat.
Pesefta wajib menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitatrbn) dengan membersihkan
tangan menggunakan hand sanitizeryang sudah tersedia.
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Memiliki Surat Keterangan UjiTes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan
hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan
tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

3

Wajib menuniukan kartu Vaksin Covid-19 (minimal dosis lengkap 1 & 2) melalui

4

aplikasi Peduli Lindungi kepada panitia registrasi.

C. Acara Rapat (Presentasi BOC - BOD dan Sesi Tanva Jawab)
Selama acara Rapat berlangsung, mohon diperhatikan haFhal berikut ini

1.

2.

:

Lay out ruangan Rapat sudah sesuai dengan aturan physical distancing. peserta
Rapat wajib menerapkan physical distancing dengan meminimalisir interaksi fisik
antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak
berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung, sesuai arahan
penyelenggara Rapat dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
Pada saat sesi tanya jawab, peserta harus membersihkan tangan menggunakan fand
sanitizer sebelum menerima mic dati Runner Mic.

3.

Apabila selama berlangsungnya Rapat terdapat peserta Rapat yang tidak mematuhi
protokol kesehatan, atau diduga mengalami gejala klinis Covid-19 (demam, batuk,
pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, kehilangan indera perasa dan penciuman,
diare, dan sakit kepala b€rat) atau merasa tidak sehat dimohon untuk segera keluar
dari ruangan Rapat dan menghubungi panitia Rapat.

4.

Panitia Rapat berhak untuk meminta peserta untuk meninggalkan ruang Rapat jika
melihat salah satu peserta mengalami gejala klinis Covid-l9 seperti yang disebutkan
di atas.

D. Acara Raoat Berakhir
Setelah acara Rapat berakhir. mohon diperhatikan hal-hal berikut ini

1.

:

Peserta diharapkan untuk langsung keluar ruangan Rapat satu per satu dengan tertib
dan memperhatikan physical distancing.

2.

Panitia tidak menyediakan makanan dan minuman, laporan tahunan dalam bentuk
salinan ataupun tanda terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam Rapat
tanpa terkecuali.

3.

Pesefta tidak diperkenankan untuk berkerumun
ruangan Rapat.

di sekitar lokasi dan/atau

area

Demikian protokol kesehatan ini telah kami susun untuk kegiatan Rapat PT Adi Sarana Armada
Tbk, tahun 2022. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta

.2q tlli

zo

LL

ASSA Health & Hygiene Care (ASHIC) Team

PT Adi

e

Armad.

Marcelino G.S Jeharus

fbk

