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NO. 

 

 
AKTIVITAS 

 
KETERANGAN 

1.  Pemeriksaan suhu dan barang peserta di pintu masuk Lobby Utama South Quarter 
Tower C (“Lobby Utama SQ C”), serta memastikan peserta menggunakan masker  
 

• Memastikan Peserta menggunakan masker 

• Penerapan jaga jarak saat antri 1.5 – 2 meter 

2.  Peserta melakukan pendaftaran di Function Hall di SQ Dome (“Function Hall”) Sesuai pengumuman dan pemanggilan Rapat, pemegang 
saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik adalah 
maksimal 6 orang pemegang saham  
 

3.  Pelaksanaan protokol kesehatan di pintu masuk Function Hall:  
a. Menggunakan masker dan face shield; 
b. Pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan dengan hand sanitizer yang 

disediakan pada Function Hall; 
c. Menunjukan tes Antigen dengan hasil negatif, diambil dalam jangka waktu 

maksimal 2x24 jam sebelum Rapat. 
 

• Pengecekan suhu tubuh jauh dari AC 

• Penerapan jaga jarak, 1.5 – 2 meter pada saat antri. 
Peserta tidak diizinkan untuk masuk apabila: 
a. Peserta tidak mematuhi protokol Kesehatan; 
b. Suhu tubuh > 37.3° C, dan/atau memiliki gejala 

seperti demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek/ 
sesak nafas 

 

4.  Peserta akan diminta untuk menunjukan identitas untuk verifikasi bahwa peserta 
berhak menghadiri Rapat 
 

Jika kuota pemegang saham terpenuhi, pemegang saham 
lainnya akan diminta untuk memberikan kuasa secara 
konvensional menggunakan formulir Surat Kuasa yang 
disediakan Perseroan, dan setelahnya dapat 
meninggalkan Function Hall 
 

5.  Peserta mengisi Self-Assessment dan membaca alur tindak lanjut Self-Assessment  Penerapan jarak antar tempat duduk, 1,5 – 2 meter saat 
mengisi self assessment dan/atau Surat Kuasa. Peserta 
tidak diperkenankan untuk pinjam meminjam alat tulis. 
Hanya peserta yang (i) memenuhi protokol Kesehatan 
pada poin 3 di atas dan (ii) memenuhi persyaratan dalam 
alur tindak lanjut Self-Assessment yang diizinkan untuk 
menuju ke ruang Rapat 
 

6.  Peserta yang memenuhi persyaratan akan diberi kartu pass dan diarahkan untuk 
menuju ke Lobby Utama SQ C 
 

 

7.  Peserta menuju ke Lantai 18 menggunakan lift, mengikuti standar protokol yang 
telah ditetapkan oleh Building Management 
 

Penerapan jaga jarak saat antri, 1,5 – 2 meter, dan jumlah 
maksimum orang dalam lift, 9 orang 

8.  Petugas akan mengarahkan peserta untuk ke meja registrasi Biro Administrasi Efek 
yang ada di Resepsionis Perseroan Lantai 18 
 

Penerapan jaga jarak saat antri, 1,5 – 2 meter 
 

9.  Peserta diperkenankan untuk masuk ruang Rapat dengan pembagian sebagai 
berikut: 
a. Undangan: ruang Rapat Enervon-C 
b. Pemegang Saham: ruang Rapat Imunped 

 

Penerapan jarak antar tempat duduk, 1,5 – 2 meter 

10.  Peserta mengikuti jalannya Rapat sesuai dengan Tata Tertib 
 

 

11.  Setelah Rapat ditutup, peserta akan diarahkan ke lift untuk menuju Lobby Utama SQ 
C 

Penerapan jaga jarak saat antri, 1,5 – 2 meter. Peserta 
harus mengembalikan kartu akses kepada Resepsionis di 
Lobby Utama SQ C 
 

 


