
 

  PRESS RELEASE  

Bogor, 25 Mei 2021 – PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKAKA atau Perseroan) (BEI: BUKK) 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Paparan Publik di PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Jl. Raya 

Narogong-Bekasi Km 19.5 Cileungsi, Bogor. RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham 

BUKAKA dan memenuhi kuorum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.  

Pemegang saham menyetujui seluruh agenda RUPST termasuk Laporan Direksi, Laporan Keuangan 

Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik Independen, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan 

Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan 

pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 

untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan untuk penetapan dan/atau perubahan 

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 

Pemegang saham juga menyetujui rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2020 yang dipergunakan untuk melakukan pengembangan Perseroan, 

investasi dan modal kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta memberikan 

wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 

pada 31 Desember 2021. 

Pada acara RUPSLB, Pemegang Saham menyetujui agenda RUPSLB yaitu menjaminkan Sebagian 

besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank 

dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait. Pemegang saham menyetujui 

untuk mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha 

Utama anak usaha baru tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan. Serta 

Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 

tentang Maksud dan Tujuan Perseroan. 

 

Manajemen BUKAKA berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan perbaikan secara 

berkesinambungan guna menciptakan organisasi yang efektif, efisien, berdaya saing tinggi serta 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga mampu melanjutkan 

inovasi maupun ekspansi ke sektor-sektor yang menjanjikan dan memberikan keuntungan bagi 

peningkatan nilai perusahaan di masa datang.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  

Teguh Wicaksana Sari – Direktur dan Corporate Secretary  

T  : +6221 823 2323 

F  : +6221 823 1150 

E  : corcomm@bukaka.com atau corsec@bukaka.com  

W : www.bukaka.com  
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