
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kebijakan Komunikasi 

dengan Pemegang 

Saham / Investor 

 

PT Prodia Widyahusada Tbk 

 

Revisi:  00    

November 2017 



Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor  

 

PT Prodia Widyahusada Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk terus berupaya untuk 

meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham/investor melalui komunikasi yang 

efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.       

     

Prinsip Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor   

 

1. Perseroan mengedepankan komunikasi yang terbuka, pengungkapan secara transparan 

dan wajar, perlakuan yang setara terhadap para Pemegang Saham/Investor dan 

perlindungan atas kepentingan para pemegang saham, dengan menjunjung integritas, 

ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan.   

2. Perseroan memastikan keakuratan informasi yang disampaikan kepada Pemegang 

Saham/Investor agar para Pemegang Saham/Investor dapat membuat keputusan terbaik 

atas investasinya pada Perseroan.  

3. Komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor dan komunitas investasi dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang 

ditetapkan oleh otoritas pasar modal.    

 

Dalam menjalin hubungan dengan Pemegang Saham/Investor, Insan Prodia diwajibkan 

untuk senantiasa:  

 

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada para investor dengan 

menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan serta tidak mengandung hal-hal yang 

multitafsir.  

2. Memberikan perlakuan yang setara dan adil sehingga para investor dapat menggunakan 

hak-haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

3. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif secara berkelanjutan.  

4. Menjaga kepercayaan investor dan menjamin pertumbuhan bisnis yang 

berkesinambungan.  

5. Memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar 

Perseroan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi setiap pemegang saham.  

6. Menjaga independensi dengan menolak investor untuk campur tangan dalam kegiatan 

operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

I. Kegiatan Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham/Investor   

 

I.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

 

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk bertemu dan bertukar 

pendapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi 

wajib hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang 

saham. Sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS 



dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk RUPS Tahunan, 

yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun buku berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat 

diselenggarakan jika sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. 

 

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perseroan selalu mengumumkan pengumuman, pemanggilan, serta ringkasan risalah 

RUPS Perseroan pada website Perseroan dan di surat kabar yang berperedaran nasional.  

 

 

Perseroan memastikan persiapan yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi para 

pemegang saham dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan 

memberikan suara pada RUPS difasilitasi dengan penunjukan surat kuasa (proxy) sebagai 

perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara atas nama penunjuk surat kuasa 

(proxy). Perseroan menyampaikan Tata tertib RUPS kepada pemegang saham pada saat 

penyelenggaraan RUPS. 

 

Pemegang saham, investor, publik, dan analyst dapat mengakses secara terbuka dan 

mengunduh (download) rencana, pengumuman pemanggilan, serta ringkasan hasil RUPS 

Perseroan tersebut di website Perseroan: www.prodia.co.id melalui menu downloads dan 

website IDX: http://www.idx.co.id melalui menu Perusahaan Tercatat – Pengumuman 

Emiten - Kode PRDA.  

 

       I.2  Paparan Publik (Public Expose) 

 

Public Expose merupakan suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan 

mengenai kinerja Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja 

perusahaan tersebut tersebar secara merata. Penyelenggaraan Public Expose Perseroan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

 

Perseroan menyelenggarakan Public Expose sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 

setahun yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS 

Tahunan Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan menyampaikan hal-hal penting 

terkait kinerja Perseroan yang meliputi kinerja keuangan dan operasi yang terkini, kinerja 

Perseroan dan masing-masing unit bisnis, upaya meningkatkan kinerja Perseroan, 

kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kondisi ketidakpastian, proyeksi keuangan, 

kegiatan tanggung sosial perusahaan, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh 

regulator dan Perseroan untuk diungkapkan kepada publik. 

 

Perseroan menyampaikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan Public Expose 

kepada Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu “IDX 

Net” selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari Bursa sebelum penyelengaraan Public Expose 

Perseroan. Informasi mengenai rencana penyelenggaraan Public Expose tersebut memuat 

antara lain tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan Public Expose Perseroan serta 

pihak manajemen Perseroan yang akan hadir. 

 

http://www.plazaindonesiarealty.com/
http://www.idx.co.id/


Materi Public Expose Perseroan disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) 

hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan Public Expose. Perseroan juga wajib 

menyampaikan kepada Bursa laporan pelaksanaan Public Expose selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari Bursa setelah pelaksanaan Public Expose yang memuat antara lain informasi 

sebagai berikut: Ringkasan pertanyaan peserta Public Expose dan jawaban dari 

Manajemen Perseroan serta Laporan hasil Public Expose tersebut dan copy daftar hadir 

peserta Public Expose Perseroan. 

 

Para pemegang saham, investor, publik dan analyst dapat mengakses secara terbuka dan 

mengunduh (download) rencana pemberitahuan penyelenggaraan, materi dan laporan 

hasil pelaksanaan Public Expose Perseroan tersebut di website IDX: http://www.idx.co.id/ 

melalui menu Perusahaan Tercatat – Pengumuman Emiten - Kode PRDA.      

 

 

II. Media Komunikasi antara Perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor  

 

II.1 Siaran Pers (Press Release)  

 

Siaran Pers adalah sebuah informasi resmi yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam 

bentuk tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media, pemegang 

saham, investor, analyst dan publik, dengan tujuan untuk mengumumkan hal-hal penting 

terkait Perseroan yang diantaranya meliputi kinerja Perseroan, prestasi Perseroan, 

rencana bisnis Perseroan, dan sebagainya.  

 

Siaran Pers Perseroan harus disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan mudah 

dipahami oleh Pemegang Saham atau Investor.  Siaran Pers diterbitkan dalam Bahasa 

Indonesia, jika diperlukan dapat diterbitkan dalam Bahasa Inggris.  Siaran Pers yang 

mengandung informasi atau fakta material harus disampaikan pula kepada Bursa dan 

OJK.   

 

II.2 Website Perseroan   

 

Website Perseroan dibuat dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.   

 

Website Perseroan (www.prodia.co.id) memuat informasi mengenai Perseroan yang 

terbuka untuk umum dan menyediakan akses terhadap informasi yang relevan bagi para 

pemegang saham/investor dan publik. Pada website, Perseroan mengungkapkan laporan 

tahunan, laporan keuangan, hasil RUPS, ikhtisar data keuangan dan komposisi pemegang 

saham. Informasi tersebut dicantumkan pada website Perseroan selama lima tahun dari 

tanggal publikasi. Setiap informasi yang ada pada website Perseroan akan selalu 

diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/


 

III Akses Surat Elektronik (E-Mail) & Nomor Telepon 

  

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, dan masyarakat untuk 

berkomunikasi dengan Perseroan melalui alamat email: corporate.secretary@prodia.co.id 

dan investor.relation@prodia.co.id atau nomor telepon Perseroan: 021 3144182 dan 

nomor fax: 021 31441.  

 

IV Penutup    

 

Kebijakan Komunikasi Perseroan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku serta dengan memperhatikan perkembangan Perseroan.  
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