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PERNYATAAN KIPIJTUSAN RAPAT DAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT DELTA DJAKARTA TbK

Nomor : 60

| -Pada hari ini Kamis, tanggal 09-0'7 -2015 (sembilan Juli dua ribu lima
I
I 

belas). nukul 14.00 WIB fempat belas Waku lndonesia Barau. .. ------------

| -Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAI-, Sa{ana Hukum,
I
I 

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri ----
I
i para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta

I
I 
rnr : -------------

I L Tuan RAYMUNDO YADAO AI BANO. lahir di Manrla padd ranggal

03-10-1960 (tiga Oktober seribu sembilan ratus enam puluh), Dir€llur --

Utama PT. DELTA DJAJ(ARTA Tbk , bertempat tinggal di Jakarra, The

Park Lane Jakarta Resident, Jalan Casablanca Kaveling I 8, Jakarta ----

Selatan, pemegang Paspor dari Negam Republik Philipina tanggal -----

l4-08-2013 (empat belas Agustus dua ribu tiga belas) nomor E88918758,

yang berlalt sampai dengan ta$ggal 13-08-2018 (tiga belas Agushrs dua

dbu delapan belas) Warga Negara Republik Philipina; - --..'-.'..'- *..:

| 2. Tuan ALAN DE VERA FERNANDEZ lEhn di Manila, pada tanggal -

28-02-1966 (dua puluh delapan Pebmad seibu sembilan ratus enam -

puluh enain), Direktur Peneroan, bertempat tinggal di Jakarta, -----

Apartemen Puri Casablanca Kuningai, Jakarta Selatan pemegang -----

Paspor daii Negara Republik Philipina tanggal 16-11-2011 (enam belas

Nopember dua ribu sebelas) nomor EB4082158, yang be.laku sampai

dengan tanggal 15-11-2016 (lima belas Nopember dua ribu enam belas)

Warga Negara Republik Plul ipjna: -------

-menunrt keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka

seperti teNebut, karenanya bersama-sama sah mewakili Direksi PT. DELTA

DJAKARTA Tbk., demikian berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DELTA DJAKARTA Tbk.,

,p*K\
!Y&MY
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Jebugaimunu temyata dari akta RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM LUAR BIASA PT DELTA DJAXARTA Tbk , tertanggal -------

t 1-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor 105, dibuat oleh saya, -

Notaris; ------------

-Para penghadap saya.'JoiiJis. kenal .-----------

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerang

kan terlebih dahulr.r sebagai berikut: '-----------

-Bahwa pada hari, Kamis, tanggal 11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima --

belas) pukul 11.20 - 12.00 WIB (sebelas lewat dua puluh memt sampai ----

dengan dua belas Waktu Indonesia Barat), bertempat di Ruang Mutiaia 2,

lantai 2, JW Marriot Hotel Jakart4 Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung

Kaveling E.1.2 Nomor I & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DELTA DJAKARTA Tbk ,

berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi; ---

yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 (seribu

sembilan ratus enam puluh tujuh) tentang Penanaman Modal Asing,

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undaog Nomor 11 Tahun 1970

(seribu sembilan ratus tujuh puluh tentang Perubahan dan Tambahan -----

I ndang-U ndang Nomor I Tahu-n l967 (seribu sembilan ratus enam puluh -

tujuh) tentang Penamman Modal Asing, yang telah dicabut dan diganti :--

dengan Undang-unilang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 (dua

ribu tujuh) Tentang Penanaman Modal; -----

-yang anggaran dasamya telah diubah seluruhnya unhrk disesuaikal dengan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ibu tujuh) tentang Perseroan

Terbaras, sebagaimana dimuat dalam | ----'---------

| - a](ta Pemyataan KeputNan Rapat tertanggal 15-08-2008 (lima belas

Agustus dua ribu delapan) nomor 56, dibuat dihadapan Nyonya ---

LINDASARI BACHROEM Sarjana Hukun, yang pada wakttr 1tu :

Nolaris di Kora Administrasi Jakarta Pusat, yang relah mmdapat - --

ersetujuan daii Menteri HukLrm dan Hak Asasi Manusia Republik --



1--
I  l idonesia sebagaimana lemyara dari Surat Kepurusannya tenanggal
l -
112-01-2009 (dua belas Januari dua ribu serabilan) nomor ---------

I AHU-0202l.AH.0l.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam ---

I
I  Berita Negara Republik Indonesrd tertanggal 28 08 2009 (dua puluh
I
I delapan Agusrus dua ribu sembilan) Nomor 64. Iambahan \omor
i
I ::oqo; ----------------

terakhir diubah dengan akta Pemyataan Keputusan Rapat tertanggal ---

29-04-2009 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan) nomor 24,

dibuat dihadapan Notaris Nyonya LINDASAzu BACHROEM Sarjana

Hukum tersebut yang telah diberitahukan serta telah diterima dan -..--

dicatat oleh Mentei Hukum Dan Hak Asasi Manusia Reputrlik -----

Indonesia pada tanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan)

Nomor AHU-AH.0 l. I 0-0 7 7 4 3; ----------

dengan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir

s€pelti tersebut dalam akta Pemyataan Keputusan Rapat PT. Delta Djakarta

Tbk., tertanggal 24-06-2015 (dua puluh empat Juni dua ribu lima belas)

nomor 175, dibuat dihadapan saya, Notafis, iang telah diberitahukan sefia

telah diterima dan dicatat oleh Menteri HuL:um Dan Hak Asasi Mannsia:--

Republik Indoncsia pada ranggal 24-0o-20l51hua puluh empat Juni dua ribu

lima belas) Nomor AHU-AH-o1.03-0945339;

(untuk selanjumya disebut juga "Perseroan').

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa tersebut (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), sesuai dengan ketentuan -

Anggamn Dasar Pe$eroan dan ketentuan peratumn penrndang-undangan yang

berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah

melakukan hal-hal sebagai berikur: ----------

a. Memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan mata acara Rapat ini

I dengan surat nomor : 0 L2 Corp.Sec-P |D/IV/I5 ranggal 21-04.2015 ----

I
| {dua puluh rujuh April dua ribu lima belas). dan }?ng Lemudian telatr
I

- l  direvisi dengan surat \o. 005/P resd ir-PTD/V/ l5 langgal l9'05 2015 - --.\--



(sembilan belas Mei dua dbu lima belas) mengenai perubahan waktu

acara dan mata acara rapat. -----__:--------

Menlampaikan Pemberitahuan kepada para pemegalg saham Perseroan

melalui iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa lndonesia yaitu

harian "Invcstor Daily' dan "Media Indonesia" yang masing-masing -*--

tertit pada hari Selas4 tanggal 05-05-2015 (lima Mei dua ribu lima belas)

dan urengumumkannya di Situs Bursa Efek lndonesia", pada hari Selasa,

tanggal 05-05-2015 (lima Mei dua ribu limabelas); dan -.***-------------

MenFmpaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan

j melalui iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu

hadan "lnvestof Daily'' dan "Media Indonesia" lang mastng-mastng ---

te$it pada hari Rabu, tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima

belas) dan mengumumkamya di Situs Bursa Efek Indonesia", pada hari

Rabu, tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas). ------

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah ------

14.444.404 (empat belas juta empat ratus empat puluh ernpat dbu empat

ratus empat) saham, atau mewakili 90,20 % (sembilan puluh koma dua puluh

persen) dari junlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 'Bng ielah

dikeluarkan oleh Perseroan yajru be4urnlah t60l3.l8l {enarn belasJuta r iga

belas ribu semtus delapan puluh satu) saham, samliai dengan hari Rapat

tersebut, sehingga kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat I

anggaran dasar Perseroan serta pasal 88 ayat 1 truPT telah teryenuhi, dengan

demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai semua

h q l v r n o  r l i h i n r . a l r a "

-Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan-

keputusan-kepufusan Rapat tersebut dalam suatu akta llotaris tersendiri dan

hal mana hendak dinyatakan dalam al(:ta ini. -

-Berdasarkan keterangan-keterangan rersebut dialas. maka para penghadap

dalam kedudukan mereka seperti tersebut, menyatakan bahwa dalam Rapat



/t"r""tut t"r*, aiu-til keputusan-keputusin antara lain sebagai berikut : ----

-Mata Acala Rapat Kedua : __------------------

Rapat memutuskan secara musyawarah unhrk mufakat dengan suam bulat : --

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) *-

dari semula bemilai Rp.1.000,- (senbu rupiah) per saham menjadi -----

bemilai Rp.20,- (dua puluh rupiah) per saham

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dfueksi Percercan untuk

m€netapkan dan mengumumkan jadwal dan teknis pelaksanaan

pemecahan nilai nominat saham (stock split) dengan tetap

mengindahkan ketentuan pemfirran perundang-undangan yang berlaku

di bidang pasar modal Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:

Kep-00001/BEV01-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua

ribu empat belas) tenlang Peranran Nomor l-A tentang Pen'atalan

saham dan Efek bersifat ekuitas selain saharn yang diterbitkan oleh

I 
-Mata Acara Ketiga :

I
I Rapat memutuskan secara musyawamh untuk mufakat dengan suara bulat : ---

I

| 1. M€[yetujui p€rubahan Pasal 4 a}?t I dan ayat 2 Anggaxan Dasar --------

Perusahaan Tercatat.

Perseroan sehubungan dengan pelaksanaae pemecahan saham meqjadi -

sebagai berikul ----

l .

ODAL

Pasal 4

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh -

mill€I rupiah) teftagi atas 1.000.000 000 (satu milyar) saham ---

masing-nesing sehern bernilai nominal Rp.20,- (dua pulu-h ..----:

Rtrpiah). ---------

2. Dari modal dasar tersebut sebanyak 800.659.050 (delapan ratusjuta

I 
enam ratus lima puluh sembilan lima puluh) saham atau kurang

{ 
f"tif, sf"Z (delapan puluh satu persen) dengan nilai nominal



seluruhnya sebesar Rp.16.013.181.000,- (enam belas milyar tiga

belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah ditenpatkan

dan disetor penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan

kepada Perseroan. ---

2. UntLrk memberi kuasa, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan

untuk menFtakan kembali keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta

notaris tersendid, dan memberitahukan perubahan-perubahan Aaggaran

Dasar Pemercan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dan mencatat perubahan tersebut dalam Buku Daftar

Persercan sesuai detrgan undang-undang dan peraturan yang berlaku. ----

I Perseroan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikur -----------
I
I "membebani kekaFan atau kekayaan-kekayaan Persercan untuk setiap
I
L
I 

transaksi yang melebihi jumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar Rupiah)".

|  -MaLa Acara Keemoat : --------------------..---
t '

I Rapat memutuskan dengan suara terbanyak :
I
I 1. Menyetujui unhrk merubah Pasal 13 Ayat 3(e) Anggaran Dasar -'-------

t . t
l-

Memberi kuasa, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris

tersendiri, dan memberitahukan penrbahan-perubahan Anggaran Dasar

Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dan mencatat perubahan tersebut dalam Buku Daftar

Perseroan sesuai dengan undang-undang dan peranran yang berlaku. --

f 
-Mata Acara Kelima

I Rapat memutrskun secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat : --
I
I 1. Me[yetujui u{tuk merubah pasal-pasal berikut dalam Anggamn Dasar -

I P.rr..oun unftrk -e-enuhi kelentuan-ketentuan dalam Peranran -------
I

I 
Ororitas Jasa Keuangatr Nomor l212014. antara lain : ------.-------------

| : :"sal 1.:^"11*"1"rassaham.-...-------.
lb. 

Pasal 9 - Rapat Umum Pemegang Saham ---------

{\c. Pasal 10 - Tempat, Pemanggila4 Ketua Rapat dan Berita Acara



D " - " ,  I  l s ' ! ! n  P p n c d , n o  q a h 2 n

d. II KLrorum, Hdk Suara dan Keputusan -

1 3 - Tugas dan Wewetrang Direksi ------

2l - Perubahan Anggaran Dasar ------' ------

22 - Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan --

I
I Pemisahan ---------

h. Pasal 23- Pembubaran dan Likuidasl ---------------

Menyetujui untuk merubah pasal-pasal berikut dalam Anggaran Dasar

Perseroan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peratuan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014, antara lain : ----------------------

Pasal 12- D eksi -------

Pasal 14 - Rapat Direksi .-:----------:------

Pasal 15 - Dewan Komisaris --*--------------

Pasal 16 - Tugas dan Wewenang Du*ln Komisaris --------------
a

l:.
e. Pasal 17 - Rapat Dewan Komisad. ifr----:--------

Memberi kuasa, dengan hak substitusi laelada Direksi Perseroan untuk

menyatakan kembali kepurusan Rapat tqsetrit dalam suatu akta notaris

tersendiri, dan mengubah Anggaran tssar Perseroan dengan cara
,?

menyrsun kembali, memberitahukan 4eiubahan-perubahan Anggaran

Dasar Perseroan kepada Menteri ftulc!4,dan Hak Asasi Manusia
*

Republik Indonesia dan mencatat Perubaha"tersebut dalam Buku Daftar

Perseroan sesuai alengan undang-udang dan peraturan yang berlaku ---

| 
-Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas. maka para penghadap dalam ---

I kedudr.rkun mer.ka seperti tersebut mengubah seluruh Anggaran Dasar -----

I 
P"."".o* d"ne* 

"*a 
meny.rsun kembali unhrk disesuaikan dengan -------

I ketenruar-kctcnruan Peiai.iian Ci.Jiiias Jasa Keuangan Nomor 3f'lPOJK 04/
I
l2Ot+ T..r,-g Rencana Dan Penyelenggaraan Rapal Umurn Pemegang

I Suho,o P"-.uh^* Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
I

I zznolf.o+tzoll Tentang Direksi Dan Dewad Komisaris Emitea Atau
I
I Perurnh^- Publik sehingga untut selanjumya Anggaran Dasar Perseroan

e.

f.

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

1. .t
t - '

a.

b .

c.

d.

6.



I berbunyi sebagai berikut |------------------- ---

I
| ------------------ = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----------
I

I ------ --------------------------- Pasal I
I
l l. Perseroan Terbatas ini bemama : -PT Delra Djakarla Tbk' --'-

(selanjutnya dalan Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -

"Perseroan'). berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi Timur

Kabupalen Bekasi. ----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan atau unit usaha di

I tempar lain. baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
I' sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksr. -----.-----

----- JANGKA WAI(TU BERDIRINYA PERSEROAN ---.__-

------------- Pasal 2 --

-Perseroan didirikan s ej^k tallrggal 26-04-197 I (dua puluh enam April seribu

sembilan rahrs tujuh puluh satu) sesuai dengan peraturan penanaman modal,

untuk jangka waktu 'ang tidak ditentukan lamanla.--------*------

.-.----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAIIA------"-.

Pasal 3

Maksud dan tujtran Perseroan ialah bergerak dalam bidang Industri ---

Untuk mencapai maksud dan tujoan tersebut diatas Perseroan dapat

melaksanakan kegiatar usaha sebagai beikut :

Berusaha dalam bidang industri pembuatan minumatr dan kemasan-

nya khususnya minuman bir, minurnan air mineml, minuma(r

rirlgarl minuman kesehatan serta minuman laianya dan berbagai

produk yang sejenis serta mernbuat bahan mentah untuk produk-

produk tersebut; -----

L

2.

I b. berusaha dalam memperdagangkan produk-produk tersebut dr ----

I atas di dalam tregeri dan ditingkat Intemasional. ----------.-----"

i ----------"-------------- M o D A L
I
l---_-_-_---------------... 

Pasal 4 -

| 1. Mod^l du"- P".seroan berjumlah Rp 20.000.000 000,- (dua puluh ---



2.

3.

l+

*--'-..--

I rnilyar rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu milyar) saham masing-

I masing saham bemilai nominal Rp.20,- (dua puluh rupiah) ---------

Dari modal dasar temebut sebanyak 800.659.050 (delapan ratus juta

enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh) saham atau kuang

lebih 81% (delapan puluh satu percen) dengan nilai nominal seluruhrya

sebesar Rp. 16.013.181.000,- ( enam belas milyar tiga belasjuta seratus

delapan puluh satu ribu rupiah) telah ditempatkar dan disetor penuh

oleh para pemegang saham yang bersangkutan kepada Pemercan

Susunan pemegang saham Perseroan saat ini dengan nilai nominal

saham disebutkan pada ketetrtuan penutup alda id --:----------------

Penyetoran atas salnm dalam bentuk lain selain uang baik benrpa benda

benvujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi keteltuan

sebagaimana diatur dalam peratura$ perundang-undangan dibidang

Pasar Modal serta peratwan Bursa Efek dinana saham-saham Perseroa$

dicatatkan. --------

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh

Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan ---_

dengan harga serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan

Dewan Komisaris yang telah mendapat perseqiuan Rapat Umum

Pemegang Saham (selanjumya dalam Anggaran dasar ini disingkat

"RUPS") dengan mengindahkan perlauran-pemturan yang tersebut

dalam Anggaran Dasar ini dan peratuFalr.Berundang_undargan yang

berlaku dibidang Pasar Modal sefta peraturan Bursa Efek di mana

saham-saham Pe6eroan dicatatkan. Saharn dalam simpanan itu tidak

dapat dikeluarkan dengan harga dibawah pari. Pengeluaran saham lebih

lanj.t harus selalu dibayar penuh. --- ------ *-^-

-RLTPS dapat memberikan wew€nang kepada Dewan Komisaris untuk

menyetujui wakhr, tata cara dan jumlah saham dalam simpanan )€ng

akan dikeluarkan dalaal rangka penilgkatan modal.------------------------

La*t 
yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum hams



lo.

a. Jumlah maksimum saham Jang akan dikeluarkan; dan -----------

b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan

j'.rmlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka

penawaral umum tersebut,--------*--

Kounm dan jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS yang

menyetujui penawamn umum harus memenuhi ketentuan dalam pasal

11 Anggaran Dasar ini. ----

Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara

penawaran umum maka : -----------------------

a. Seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi

dengan penetujuan RUPS aka[ memperoleh hak untuk membeli

terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkaa (hak tersebut disebut

juga "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah

sebanding dengan junrlah saharn yang mereka miliki proporsional)

dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham ),ang akan

dikeluarkan tersebut dalam.jangka waldu dan dengan syarat-syamt

yang ditetapkar oleh Direksi sesuai dengatr ketentuan dalam

Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal, serta peratumn Bursa Efek di mana saharn-saharn

Perseroan dicata*an. -

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialilkan dan

diperdagangkan dengan mengindahkan kercnuan dalam Anggaran

Dasar ini dan peruturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal serta peraturan Busa Efek di mana saham- --

saham Persercan dicatatkan. ----------------

Direksi harus mengumumkan keputusatr tentang pengeluamn

jsaham daLam simpanan dengan cam penawaran umum tersebul
I
I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan

b.



peftimbatgan Direksi satu diantaranya beryeredaran nasional dalam

wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya Fng beredar ditempat

kedudukan Perseroan.

d. Para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berhak

membeli saham dalam simpanan sesuai dengan jurr ah

perbandingan proporsional Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

yang dimilikinya pada waktu dan persyaratan yang ditetapkan

dalam keputusan RL]PS yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 4 ini. -

Apabila para pemegang saham atau para pemegang HJk Memesan

Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesaa Efek

Terlebih Dahulu yang telah ditawaxkan kepadanya denga:r

membayai secara tunai kepada Perseroan atas harga saham dalam

simpanan yang ditawarkan tersebut, maka Direksi mempunyai

kebebasan untuk menawarkal saham dimaksud di atas kepada pa-ra

pemegang saham laiirnya yang telah mengajukan permohonan

ultuk membeli saham dalam jumlah yang lebih besar daripada Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah mereka laksanakan,

dengan ketentuan apabila jumlah saham yang dipesan melebihi

jumlah saham yang akan dikelualkan, saham yang tidak diambil

t ^
l r .

tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-

masing pemegang saham yang memesan tambahan saham dengan

memperhatikan ketenruan dalam Anggaran Dasar ini dan peraluran

perundang-undangan lang berlaku di bidang Pasar Modal serta

pemturan Burca Efek di mana saham-saham Persercan dicatatkan.

Apabila setelah penawaran masih terdapat sisa sahem tiCak diambil

bagian tersebut kepada pihak ketiga lainnya, termasuk pihak

tertentu yang betindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran

umum tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk

gembeli sisa saham dengan harga dan syarat_syalat yang palng



7.

8 .

9 .

a---=:

I 
sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah direrapkdn daldm

l , ^ -_^

I 
keputusan RL,TPS diaLas. semua dengan mengrndahlaa keLentual

I dalam Anggaran Dasar ini. peranuan perundang-undangan di
I
I bjdang Pasar Modal sena peraruran Bursa Ffek di mana saham-
I
I saham Perser,oan dicatatkan. -------

Ketentuan ayat 4, 5 dan 6 diatas secaE mutatis mutandisjuga berlaku di

dalam hal Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran,

efek yang dapat ditukar dengan saham, efek yang mengandung hak

untuk saham atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis semua

dengan mengindahkan kete[tuan dalam Angga.ran Dasar ini dan

peratulan perundang-undangan dibidang Pasar modal serta peratumn

Bursa Efek di mana saham-saharn Perseroan dicatatkan. ------------*-

Jika Perseroan akan mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan

kepada para pemegang saham obligasi konversi dan/atau pemegang

suat wa$n dar/atau pemegang efek yang dapat ditukal dengan saham,

dan/atau pemegang efek yang nengandung hak untuk memperoleh

saham dan/atau bersifat ekuitas lainnya yang sejenis )atrg diterbi&an

oleh Perseroan berdasarkan persetujan RLTPS, maka Direksi berwenang

melaksanakatr pengeluaran saham-saham dimaksud tanpa memberikan

hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk

mendapatkan atau mernbeli terlebih dahulu saham-saham yang akan

dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan metrgindahkan ketentuan

yang ternuat dalam Alggaran Dasar irii dan peraturan }?ng berlaku

dibidang Pasar modal serta peratuan Busa Efek di mana saham-saham

Perseroan dicalatkan. -

Meskipun diatur secaxa lain dalam Anggaran Dasar ini, berdasarkan

keputusan RUPS, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-

saham dalan simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dalam hal pengeluaran

saham tersebut : ------



pertimbangan Direksi satu diantaranya beryeredaran nasional dalam

wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang beredar ditempat

kedudukan Perseroan.

d. Para pernegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berhak

membeli saham dalam simpanan sesuai dengan jumlah

perbandingan proporsional Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

yang dirnilikinya pada waktu dan persyaratan yang ditetapkan

dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 4 ini

Apabila para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu yang telah ditawarkan kepadanya dengan

membayar secara tunai kepada Perseroan atas harga saham dalam

simpanan yang ditawarkan tercebuti maka Direksi mempunyai

kebebasan unhrk menawarkan saham dimaksud di atas kepada pa'a

pemegang saham lairmya yang telah mengajukal pemlohonan

untuk membeli saham dalam jumlah yang lebih besar daripada Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu 1ang telah mereka laksanakan,

dengan ketenhran apabila jumlah saham yang dipesan melebihi

jumlah saharn yang akan dikeluarkan, saham yang tidak diambil

tersebut wajib dialokasikan sebandhg d€ngan jumlah Hak

Memesan Efek Terlebii Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-

masing pemegang saham yarg memesan tambahan saham dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar irii dao peraturan

perundang-undangan ,€ng berlaku di bidang Pasar Modal serta

perauran Bursa Efek di mana saham-saham Persercan dicatatkan'

Apabila setelah penawaEn masih terdapct sisa saharn tide"k diambil

bagian tersebut kepada pihak ketiga lainnya, termasuk pihak

tefientu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran

umum tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk

membeli sisa saham dengan harga dan syarat-syarat yang parmg

l r



dirujukan kepada karyawan Perseroanl ---------

c.

ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat ---

dikonversi rnenjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----------

perserujuan RIIPS: --

dilakukan dalam rangka rcorganisasi dax/atau restrukurisasi yang

telah drsen-rjui oleh RUPS: dar/alau -------

dilalokan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang

memperbolebkan penarnbahan modal tanpa Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulul ---

dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-saham dalam sinpanan

tersebut dilakrkan sesuai dengan peratlllan perundang-undangan yang

berlaku dibidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana

saiam-saham Perseroan dicatalkan. --- ------

l l

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya

penyetomfl dengan cara pembayaran penuh dan saham yang diterbitkan

mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai

klasilftasi yang sama yang diterbitkan oleh Pe$eroan, dengan tidak

mengurangi kewajiban Direksi untuk mengurus pemberitahuan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusifRepublik Indonesia. ---...----

Ketentuan dalam ayat 4,5,6,1,8,9 dat 10 Pasal ini bellaku pula secara

mutatis mutandis bagi penawaran umum terbatas untuk pengeluaran

saham-saham yang mengakibatkan peningkatan modal dasar, kecuali

mengenai kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS

harus memenuhi Pasal 21 Anggaran Dasar u. -------___----------_-_------

Dengan mengindahkan peratuan ya(rg berlaku dibidang Pasar Modal

atau pelat'Jler Bu$e Efek di mena saham-saham Perseroan dicatat-kan,

jika seorang pemegang saham dikemudian hari memiliki sejumlah

saham yang merupakan 5% (lima persen) atau lebih dad semua saham

yang dikeluarkan Perseroan, maka pemegang saham tersebut harus

memberitahukafl kepemilikan sahamnla tersebut kepada Direksi ----

a.

b .

d.

t

10.

12.



[1]-t:. f*u-tutrno -oddl dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan -

I disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal --

I
I 

dasar, dalat dilakukan sepanjang : --*--

I a. telah memperoleh persetujuan RLIPS untuk menambah modal

dasar;

I l. t"tatt mempercleh pe$etujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesial -----------------

peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib

di,akukan dalam jangka waktu palLng lambat 6 {enam) bulan

setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat 13

Pasal4 Anggaran Dasar inil -----------------

dalain hal peningkatantmodal disetor sebagaimana dimaksud dalan

huruf c ayat 13 Pasal 4 Anggarafl Dasar ini tidak terpenuhi

sepenuhnya, maka Perceroan harus mengubah kernbali Anggafan

Dasamya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi

ketentuan di dalam Undang-Undang Pgrseroan Te$atas dalarn

jangka waktu 2 (dpa) bulan setelah jangka wal:tr,r sebagaimana

diatur dalam htulf c ayat 13 Pasal 4 Anggaran Dasar ini tidak

1".

ld.

l a
t '

terpenuhi; ---

Persetujuan RUPS sebagaimala dimaksud dalad huruf a ayat 13

Pasal 4 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan uniuk

mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d

Ir+.

a}?t 1l Pasal 4 Anggaran Dasar ini. --------------

Perubahan anggaran dasar dalam ralgka penambahan modal dasar

menjadi efektif setelah tirjadinJa penyetoran modal yang

mengakibatkan besamya modal disetor me4jadi sekurang-kurangnya

25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunlai hak-hak

yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,



SAIIAM, SURAT SAHAM ----------

DAN DAITAR PEMEGANG SAHAM --.

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkaa oleh Perseroan adalah saham atas -------

dengan tidak menguangi kewajiban Direksi untuk menguus

persetujuan perubahar Anggaran Dasar dari Mentei Hullrm Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal

disetor tersebut.-----------

nitma. -----------------_-__-

Peneroan halya mengakui seorang atau badan hukum sebagai ------

pemilik dari satu saharl yaitu orang atau tradan hukum yang *----

narnanyd lercalal sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam -

Daftar Pemegang Sahatn. ---
i

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,

maka mereka )ang memildd bersama-sama iru diwajibkan unrul

menuqjuk secara teftulis seoiang diantart mereka atau seorang lain

sebagai kuasa mereka bersama dan hanla orang yang diberi kuasa atau

yang ditunjuk itu saja yang tercatx dalJa Daftar Pemegang Saham

Hanya orang yang dirunjuk uruu d,b"X kuasa iru yang berhak

mempergunakan hak yang diberikan oleh{qkura atas saham tersebut. --

Selama ketentuan dalaIII ayat 3 di atas belom dilaksanakan, maka para

pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam

RUPS, sedangkan pembayaran divid€n unhtk $aham ifi.r ditangguhkan.-

Apabila rerdapar pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dan

thdakan korporasi Perseroan, maka ketentuan mengenai perlakuan

pecahan nilai nominal saharn, hak pemegang pecahan nilai nominal

saham, dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham, ditetapkan

dalam RUPS yang menyetujui tindakatr korporasi tersebut. - ---*------

2.

3.

4.

5 .

6. Perseroan dapat mengeluarkan saham tanpa nilai nominal, satu dan lain
I
L dengan tetap memperhalikan peratluan perutdanS-undangan di bidang



Pasar Modal.

'7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus turduk kepada Anggarad

I Dasar ini dan kepada keputusan yang diambil dengan sah dalatn RUPS
I
I sefta peratuan perundang-undangao yang be aku. ------------------

Seluruh sa-ham yang dikeluarkao oleh Perseroan dapat dijaroinkal

dengan mengikuti ketentuan pemturan perundang-undangan -*-.---

mengenai pemberian jaminan saham, perafuran perundang-undang

dibidang Pasar Modal dan undang-undang Perseroan Terbatas. -----------

PeNeroan dapat megeluaratr suat saham langsung kepada para *--

pemegang saham, dalam hal saham tidak dititipkan dalam penitipan

kolekif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan. Apabila

dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat

saham. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -------

Nana dan alamat pemegang saham;

Nomor suat saham;

Tanggal pengeluaran suml saham: -----------

Nilai nominal saham. -*--*--

| 10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai buki pemilikan 2 (dua)

sahaqr atau lebih iang dimiliki oleh seorang pemegaog saharn. **----

Pada surat kolekif saham sekurangnya harus dicantumkan : ------------

a. Nama dan alamat pemegang saham: ---

b. Nomor surat kolekif saham;

Tanggal pengeluaran surar kolektif saharn

8 .

9.

a.

b .

c-

d.

c.

d. Nilai nominal saham; -

Ir.
e. Jumlah saham yang diwakili. -

Surat saham dan/atau suat kolektif saham harus dicetak sesuai densan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan

ditanda tangani oleh 2 (dua) omng anggota Direksi yang dituojuk oleh

Rapat Direlai atau tanda ta4gan tersebut dicetak langsung pada surat

saham dan/aLau surar kolektif saham yang bersangkuraD. ----------------



12. Untuk saham Pe$eloan yang dicatatkal pada Bu$a Efek berlaku

fpe.unuan perundang-undangan di bidang Pasar N4odal dan peraturan
I

I 
Bursa Efek di mana saham-saham PeNeroan dicata&an --------.----

13. Direksi berkewajiban rnengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang

I'n

Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroar' Direksi

dapat menujuk Biro Administasi Efek untuk melaksaaakan pencatatan

dalam Daftar Pemegang Saharn dan/ atau Daftar Khusus dengan

mengindahkan ketentuan_ketentuan dalam perat$an penrndang-

undangan di bidang Pasar Modal. -.---------

Dalam Daftar Pemegalg Saham itu dicatat : -

a. Nama dan alamat para pemegang saham;

b. Jumlah, ,tomo. dan tanggal perolehan saham atau surat kolektif

saham yang dimiliki para pemegang saham; -

Jumlah yang disetor atas setiap saham;

Nama dan alamat dari orang atau badan hukqn yang mempunyal

hak gadai atau hak jairrinan frdusia atas saham dan tanggal

perolehan hak gadai atau hak j aminan fiducia te$ebut; ----:--------

Ketemngan penyetoran dalam bentuk lain selain uang; dan ---_------

Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi atau -

diharuskan oleh peratFran perundang-undangan yang berlaku -_-

_ltS. Ooln- Ouft- khosus dicatat keterungan m€ngenai kepemilikan saham

anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam

Perseroan dan/atau persercan lain dan targdal saham iflr dipercleh serta

segala perubaharnya ---_'-

116. P"rn"guog saham harus memberitahukan setiap perpindahan t€mpat-

'inggal dengan surat kepada Direksi Perseroan --'------

-selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan,

pengumumim, surat dan pengiriman dividen atau hak-hak pemegang

saham lainnya adalah sah jika dialamarkan pada alamat ya'g paling

akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -

c.

d.

e.

t



18.

19 .

20.

l .

| 17. Penentuan rarggaL pencalatan pemegang saham Perseroan )ang berhak
t "

menedma dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ditetapkan oleh

RUPS atau ditetapkatr detrgan keputusan Direksi atau Dewan Komisaris

yang diberi wewenang oleh RUPS untuk mengambil keputusan

meogenai pembagian tersebut. ------------------

Setiap pencatatatr dalam Daftar Pemegang Saham terrnasuk pencatatan

mengenai penjualao, pemindah tangamn, gadai, pembebanan fidusia

dan pengalihan yang menyangkut saham-saham atau hak-hak atau

kepentingad kepentingan atas saham, harus dilakukan sesuai Anggaran

Dasar ini, dan peraturan pemndang-undangan di bidang Pasai Modal

serta peratuan Bursa Efek di mana saham-saham P€rseroan dicatatkan.-

Atas permintaan pemegang saham yang bercangkutan atau pemegang

gadai atau pembebanan fidusi4 maka Direksi wajib mencatat atau

meminta Badan Administrasi Efek yang ditunjuk untuk mencatat gadai,

pembebanan fidusia dari saham-saham tersebut dalam Daftar Pemegang

Saham berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan

dengan gadai atau pembebanan fidusia dari saham-saham yang

bersatrgkutan. -----

-Pengakuan gadai atas saham-saham yang bersangkutan hanya al<an

dibuktikan dengan pencatatan dari gadai teNebut dari Daftar Pemegang

Saham Perseroan.

Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan

Daftar K.husus pada waktu jam kerja kantor Perseroa.n dan dengan cara

sebasaimara ditentokan oleh Direksi. ----

PENGGANTI SIJRAT SAIIAM

Pasal 6

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas

pemintaan teltulis dad pemilik surat saham yang berkepentingan

kepada Direksi, Direksi dapat mengeluarkan surat saham penggantmya

setelah m€nerima surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai



L

4.

5 .

6.

r::::I tersebut.--------------
I

2. Asli surat saham )ang rusak atau tidak dapat dipakai lagi telsebut

kenudiaa dimusnahkan dan Dieksi harus membuat berita acala atas

pemusnahan tersebut. Berita Acara temebut hams dilaporkan ke RUPS

berikutnya. ------------

Apabila suat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari pemilik

surat saham yang berkepentingan Direksi mengeluarkan suat saham

pengganti setelah menumt pendapat Direksi kehilatrgan itu cukup

dibuktikan dan dengan pemberian jamiaan oleh pemilik sebagaimana

dipandang cukup oleh Direksi untuk tiaP peristiwa yang kiusus. Selain

itu,pengeluaran surat saham pengganti atas surat saham yang hilang

dapat dilakukanjika | -

a. Direksi telah menerima dokurnen pelaporan dari Kepolisian

I Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tercebut; ----------

b. Rencana pengeluaran pengganti surat saham lang hilang telah

diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum

pengeluaran pengganti slrlat saham; ;----

-dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan

di bidang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan Bursa Efek di

mana saham-saham Petseroafl dicataikan

Setelah pengganti suat saham tersebut dikeluarkaq maka asli suat-

saham tidak berlaku lagi terhadap Persercafl. -

Semua biaya untuk pengeluaran pengganti sulat saham itu ditalggung

oleh pemegang saham yang berkepentlngan. -

Ketentuan dalan Pasal 5 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi -

pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF ---------------------------

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan



3.

5 .

I Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Penegang Saham Perserona
I
I

I atas nama Lembaga Penyimpanatr dan Penyelesaiatr untuk kepentilgan

I pemegang rekening pada Lembaga Penlmpauan dan Penyelesaian. -----

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodiatr atau Perusahaan

Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaiad dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Banl Kustodian

atau Perusahaan Efek tersebut.

Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian

merupakan bagian dari Portopolio Efek Reksa Dana dalam bentuk

kontak investasi kolektif dan tidak temasuk dalam Pedtipan Kolekif

pada Lembaga Penyinpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan

mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Pffseroan

atas nama Bank Kustodian unhrk kepentingan pemilik Unit Penyefiaan

dari Reksa Dana dalam be[tuk kontrak investasi kolektif tersebut. ----

Apabila diminta secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian yang bersangkutan, Pe$eroan atau

Biro Adminstrasi Efek wajib menerbi&an konfimasi tertulis kepada

Lembaga Penyimpanian dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai

tanda buki pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan- ----

Apabila diminta secan tertulis oleh Lembaga Penyimpanad dan

Penyelesaian atau Bar < Kustodian yang bersangkutan, Perseroan atau

Birc Administrasi Efek wajib memutasikan saham dalam Petritipan

Kolektif Fng terdaftar atas nama Lembaga Penfmpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana

dalam benfuk kontrak investasi kolektif dan mencatat mutasi tersebut

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak

yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpana[ dan Penyelesaiar atau Bank

Kustodian dimaksud. -----

16. Lcmbaga Penyiffpanan dan Penyelesajaru Bank Kusrodian yang



8.

bersangkutan atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirnasi

terh-rlis kepada pemegang rekedng png merupakan pemilik manfaat

atas saham-saham Perseroan sebagai tanda buldi pencatatan dalam

.aL.nino F lel

Dalam Penitipan Kolekif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari

jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan

antara satu dengan yang lain.

Perseroan wajib menolak pencatatan siham ke dalam Penitipan

Kolektif, apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali

pihak ]rang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan buldi dan/atau

jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar hilang atau

musna.h. ----------------

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan

Kolektif, apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita

berdasarkan penetapan pen€adilan atau disita untuk pemeriksaan

'perkara pidana.

Ito Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----

Koleltif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ------

Kustodian yang bersangkutan atau P€rusahaan Efek terhak --:

mengeluarkan suara dalam RUPS, seqrai dengan jumlah saham yang

dimilikinya pada rekening tersebut settagaimana yang temyata dad

konhrmasi temrlis yang dikeluarkar aleh l,embaga Penimpanan dan

Penyelesaian, Bank Kustodian Perusahaan Efek yang bersargkutan --

11. Bank Kustodiar dan Pemsahaan Efek wajib menyampaikan daftar

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh

masing-mesing pemegang rekening-pada Bank Kustodia[ dan

Perusahaan Efek tersebut kepada Lernbaga Penylmpanan dan

Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

selambatnyalambatnya I (satu) hari kela sebelum panggilan RUPS' --

I .
It2- Manoier lnvesrasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS



f.---"o. *rr"- Pemeroan yang termasuk dalam Penitipan Kolekif pada
t_.--
I Banl. Kusrodian yang merupakan bagian dari Ponopolio Efek Reksa

I Dana dalam bentuk kontrak investasi kolehif dan tidak termasuk dalam
I
I Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penlelesaian
I
I dengan kerenruan bahwa Bank Kustodian rersebut wajib menyampaileo
I
I nama Vanajer Inveslasi lersebuL kepada Perseroan selambamya | (satu)
I
I hari keia sebelum paaggilan RUPS. ----
I

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain

sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Peldtipan Kolektif pada

Irmbaga Penyimpanan dal Penyelesaian bersangkutan dan seterusnla

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyembkan

dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan

kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang

rekening yang berhak pada Bank Kustodian dan Pemsahaan Efek

t4. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas

saham dalam Penitipan Kolektifpada Bank Kustodian yang merupakan

bagian dari Portopolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekenitrg efek yang berhak untuk

lmemperoleh dividen. saharn bonus atau hak-hak lainnya sehubungan
I
I dengan pemil ikan saham dalam Penit ipan KolektJI ditenn]kan oleh
t -

I RLPS. Penenuan tersebut dapat didelegaslkan oleh RUPS kepada
I

I 
Direksi arau Dewan Komisans. ---------

| -Ba,rk Kustodian dar Perusahaan Efek wajib menyarnpaikan daftar

I nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang

I 
dimiliki oleh masine-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada

I Iambaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal



yang meqjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, unnrk

selaAjutnla diserahkan kepada lerseroan selambat-lambatnya I (satu)

hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang

saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ---

hak-hal Iainnya lersebut. --------

PEMINDAHAN HAI< ATAS SAHAM

Pasal 8

l . Pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang -Saham

dan/atau Daflar Khusus harus dilakukan oleh Direksi dan/atau Biro

Aduinistrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan suatu

dokumen pengalihan yang ditanda tangani oleh pihak yang

memindabkan hak dan pihak png menerima pemindahan hak atas

saharn yang bersangkutan atau wakil-wakil mereka yang sah dalam

bentuk sebagaimana ditenhrkan dan/atau dapat diterima oleh Direksi. --

-Pemindahan hak atas saham-saham Perseroan yang tercatal di Bu$a

Efek termasuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian harus dilakukan b€rdasarkan dokumen

dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang_undangafl yang

berlalrr di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana

saham-saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan dalam peratuaan

perundang-undangan lainnya yang berlaku mengenai pemiadahan hak

atas saham, ------------ 'f
Pemindahan hak atas saham yang tennallk dalam Penitipan Kolektif2 .

dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekeniog Efek satu ke rekening

Efck lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank

Kusrodian dan Penrsahaan Elek. -_--------

3. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang

i Saham maupun pada surat sahamnya. -'-_---
I
I -Catatan-catatan tersebut harus ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang



]-anggora o;retsi yang din-rnjuk oLeh Rapat Direksi atau kuasa mereka

t-
I 

r4rts rdr. -------------

I 
Peneecualian terhadap ketentuan di ata-s berlaku untuk saham-saham

I f*e aititipt * dalam Penitipan Kolekif bahwasanya pencataran
I
I terhadap pemindahan hak atas sabam dilakrkan dengan mengindahlan

I peraturan perundang-undangan )ang berlaku dibidang Pasar Modal dan
l -
I 

peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Peneroan dicatatkan. ----

4. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah

dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar

Pemegang Saham. -------

6.

1 .

5 . Direksi dapat menolak unhrk mencatatkan pemindahal hak atas saham

dalam Daftar Pem€gang Saham dengan mengirim pemberitahuan

penolakan kepada pemegang saham yang hendak menjual saham

tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan,

apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengenai pemindahan hak

atas salam l idak dipenuhi. ----------------------

Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap

penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuar

dengan peraturan-peraturan ya[g be aku di bidang Pasar Modal dan

Deraruran Bursa Ffek di mana saham-saharn Perseroan dicalatkan. - --

Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang

pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan

suatu saham berubah menuut hukum, deIrgarr mengajirkan buki-bukti

hak sebagaimana yang disyara&an Direksi, dapat mengajukan

permohonan secara tenulis unnrk dicararkan sebagar pemega,rg saham

dari saham tersebut. Pencatatan hatrya dapat dilalokan apabila Direksi

dapat menerima baik buLti-buki hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan

peraturan-pemturan yang berlaku di Bursa Efek dimana saham-saham

Perseroan dicatatkan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar



8.

9 .

10 .

l l .

l-t"*r. :-------'-'---'-
Semua pembatasan, lamngan dan ketentuan dalam Alggaran Dasar ini

yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan

hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak

menurul alal 7 Pasal ini.  --------.. .

Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan

Bursa Efek ditempat dimaaa saham-saham Perseroan dicatatkan dan

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal- -----------------------------

Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada I (satu) hari kerja sebelum

tanggal pemanggilan untuk RUPS, dalam hal terjadi pemanggilan ulang

atau ralat, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daflar pemegang

saham I (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RL?S untuk

menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam

R' . , r  w ,nd . l i ,na l? ( " .1

Dalam hal adanya permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh I (satu)

omng atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10

(sahr per sepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara yang

sah, maka Pemegang Saham .yang bersangkutan wajib tidak

mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit

6 (enarn) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS

dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh

nFno,d i l ,n  - -

RAPAT UMTIM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS aCalah: -- '. -.-

I a. RUPS Tahunar; yalg harus diselenggarakan Direksi setiap tahun,

r:ln::l6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan

lb. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS



lz

I Luar Biasa, yairu RUPS yang diadakan sewaktu-\\ aktu berdasarkan
I' keburuhan- ---------

Istilah RIJPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali apabila dengan tegas ---------*

dinyatakan Iain. -----

Dalam RUPS Tahunan : -------------I r.

lu.

Direksi mengajukan laporan keuangan, yang disusun dart diaudit

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

peraturan di bidang Pasar Modal da:r peraturan Bursa Efek dimana

saham-saham Perseroan dicatatkaq kepada RLIPS untuk mendapat

persetujuan dan pengesahan RUPS: -----

Direksi mengajukan laporan tahunan, yang telah diperiksa oleh

Dewan Komisaris, kepada RUPS untuk mendapat persetujuan dan

laporan tahunan tersebut palinF sedikit harus memuat : --------------

i. laporan keuangan yang terdiri atas sel:ulang-kurangnya neraca

aklir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan

dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun

buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan

perubahan ekuitas, seio catatan laporal keuangan tersebut; --_

ii. laporan mengenai kegiatan Perseroal, -

iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial datr Lingkungan;-

iv. rincian masalah yrang timbul selama tahun buku yang

mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; --

v. laporan mengenai tugas dan pengawasan )"ng telah -

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang

lampau; ------------

nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; --*--

gaji dan nmjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau

honoradum dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris

Peroeroan unhrk tahun yang baru lampau: --

vi.

v1l.



1-"ri n"r-ua lain yang disyararkan dalarn ketenruan yang berlaku di

c ,

d.

bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana ----

saham-saham Perseloan dicataralkan. ------*---

Penggunaan keuntungan bersih dari tahun buku yang baru -*-.--

berlalu dan keuntulgan yang belum dibagi dari tahun{ahun buku

yang lalu hams diputuskan berdasarkan usul Direksi.

Dilakukan penunjukan akuntan publik.

Jika perlu, dilakukan pengangkatanpara anggota Direksi dan

5. Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan

atas pennintaan Dewan Komisaris Pelseroan atau atas pelmintaan

seorang atau lebih Pemegang Saham lang baik sendiri atau bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah,

dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peratwan

f. Dapat dipuruskan hal hal lain yang drajukan secara sebagaimara ---

mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -

Persetujuan laporan tahuran dan pengesahan laporan keuangan oleh

RUPS Tahunan, belarti memberikar pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan

Komisans atas pengunrsan dan pengawasan )€ng telah dijalankan

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalarn

para anegola Dewan Komisaris. -----------

laporan keuatrgan. -----

perund an g-undangan. -

6. Permintaan penyelenggaraan RLIPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5

diajukan kepurda Direksi dengan surat tercatat diseflai alasannya. -------

Permintaan penyelengaraan RUPS oleh Pemegang Saham harus : -------'7.

i .  Di lakukan dengan i l ikad bail :------

ii. Mempertimbangkan kepentingan Pe$eroan; ---------------------------

iii. Mempakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --*



Disertai dengan alasan danbahan terkait hal yang harus diputuskan

dalam RUPS; daa -

Tidak bertentangan dengan peratuan penrndang-undangan dan

anggaran dasar Perseroan. ---------------------

8.

9 .

10 .

l l .

Direksi wajib melal:ukan pengumuman RLIPS kepada pemegang saham

dalam jangka waktu paling lambat 15 (1ima belas) hari terhitung sejak

tanggal permintaan penyelengaraan RLrPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 5 diterima Direksi. --*--

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat 8, pemegang saham dapat mengajukan kembali

permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisans *--_--

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumumam RUPS kepada

pemegang saham dalam j angka waktu paling lambat I 5 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RIJPS sebagaimana

dimaksud pada alat 9 diterima Dewal Kom$ans. -----------'--------------

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ---------

pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

aJ?t 8 dan ayat 10, Direksi atau Dewan Komisaris wajib -------.-

mengumumkan: --------

l jar8ka 
waktu paling lambat l5 (l ima belas)

t . .

I 
diterimanVa perminlaan penyelenggaraan RTIPS

I sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 10.

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham

I sebagaimaaa dimaksud dalarn ayat 5; dan

b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

112.. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dilakukan dalam

hari kalender sejak

dari pemegang saham

ll3. P"ngo-o** sebagaimana dimaksud pada ayat 11 paling kuang

| -"r,r,,;. ---------------
l ----
la. 1 Gatu) surat kabar hariar berbahasa Indonesia yang berperedaran



l'61-. si*, *"b Bu..a Efek dan ------------
I
I c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing

l ) .

t1 .

18.

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kuang

bahasa Inggris. --- ---

Pengumumar yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi

yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan

Bahasa lndonesia. ---

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa

Indon€sia. ------------

Buki pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 13 huuf a beserta

salinan surat permintaan penyelelggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam ayat 5 wajib disampaikan kepada Otodtas Jasa

Keuangan paling lambat 2 (dua) hari ke{L setelah pengumuman ------

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumrman RUPS

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, pemegang saham sebagaimana

dimaksud dalam ayAt 5 dapat mengajukan p€rmintaan ---'----

diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah

hukuonya meliputi tempat kedudukan Perseroal trnfuk menetapkan

pemberian izin diselenggarakannya RUP$ -

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilatr untuk

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 17 wajib : -

a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan

RUPS, pengumuman ingkasan risalah RUPS, atas RUPS yang

Perafuran Otoiitas Jasa Keuangan

1 . ------

b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan

menlampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah

RLIPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS

diselenggarakan sesuai dengan



t9.

)ang diselenggarakan kepada OLonlas Jasa Keuangatr sesuai

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ------

c. Melampirkan dokum€n yang memuat nama pemegang saham sella

jumlah kepemilikan sahanrnla pada Perseroan yang telah

memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan kepada Otoritas

Jasa Keuangan lerkait akan djselenggarakan RUPS tersebut. ------

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini wajib

tidak mengalibkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling

sedikit 6 (enam) bulan sejak RLrPS jika pemintaaa penyelenggaraan

RLrPS dipenuhi oleh Dircksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan

oleh pengadilan.

------------ TEMPAT, PENGUM U MAN DAN PEMANGCILAN,---------

MATA ACARA, PIMPINAN, TATA TERTIB, -_----

-------.--- RISALAH SERTA RINGKASAN RAPAT UMI'M -------

PEMEGANG SAIIAM

*----- Pasal 10

l .

2.

Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RLTPS.

RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia,

dan tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di :

Temoat kedudukan Perseroan: -------------------

Tempat Persercar melakukan kegiatan usaha utama;

c. Ibukota Prcpinsi dimana tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

a.

b .

d. Prooinsi temDat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan

I  u r \ a tosd r .  - - - -  - - - - -

3. Pembeitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK. ----

l. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acam RUPS ----

I 
secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lirna) hari ke{a

I sebelum pengurnuman RUPS dengan tidak memperhitungkan
F



la.

t--
I tanssal Densumuman KUr). ----------

2. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah

3.

disampaikan kepada OJK sebagaimana tersebut dalam butir ayat ini

Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud

kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. ------

Ketentuan butir 1 dan butir 2 alat ini, mutatis mutandis berlaku

untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang

Saham yang telah memp€roleh penetapan Pengadilan unhrk

penyelenggaraan RLrPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

I 7. -----------------------

Pengumuman RUPS.

1. Peneroan wajib paling lambat 14 (empat belas) hari

Pemegang Saham

memperhitungkan

pengumuman dan tanggal pemarggilan. ----

Pengumunan RLrPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling

melakr.rkan pengumuman kepada

pernanggilan RUPS dengan tidak

kalender

sebelum

tanggal

2.

3.

kurang memuat : --

a. Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; -----

b. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak metrgusulkan mata

c. Tanggal penyelenggaxaan RUPS; --

d. fanggal pemanggilan RUPS. ---------

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang

Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5, selain memuat

hal yang disebut pada butir 2 ayat ini,, pengurnuman RLrPS wajib

memuat inforr,rasi bahwa lersetoan melyelenggarakaa RUPS

karena permintaan dari Pemegang Saharn.-------:--

4. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana

I 
dimaksud dalam butn I ayat ini paling kurang melalui : -------

I a. I Gatu) Suat Kabar haian berbahasa Indonesia )ang ----



f 
-b.,p.r"d 

-* ou.iona | ; - - - - -----------

Website BEI berbahasa Indonesia: -----------

website Perseroan dalam 2 (dua.1 bahasa yaitu bahasa

Indonesia dan I[ggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran

infomasi dalam bahasa asing dan bahasa lndonesia maka

yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa

Pemanggilan RUPS. -

s. -----

b-

hformasi

Indonesia-

5.

7 .

5 .

Buki pengumuman RTIPS sebagaimana dimaksud pada butir 4 a

wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2

(dua) hari kela setelah pengumuman RUPS; -----

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang

Saham, penyampaian buliri pengumuman sebagaimana dimaksud

dalam butir 5 ayat ini juga disenai dengan salrnan surat permintaan

petryelerggaraar RIIPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

Ketentuan alat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk

pengumuman penyele[ggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang

memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 9

a)€t 18. ---- '------:--

5.

l. Pemanggilan untuk RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari

I 
kalender sebelum RUPS dengan

I pemanggilan dan tanggal RUPS. -

tidak memperhitungkan tatrggal

2. Pemanggilan untuk RTIPS kepada Pemegang Saham pada butir I

I avat ini Dalins kurans melalui I

| 
". , i."", su.u,- ruu* harian berbahasa Indonesia yadg

I berperedaraa nasional;

b. WebsiLe BEI berbahasa Indonesia; --*-

c. Website Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa

I Indonesia dan Lrggris.Pemanggilan RUPS yang menggunakan



3.

4.

5.

6 ,

r-

I 
bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi

I dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa
I

I 
Indonesia sena apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi

I dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang
I
I digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. --------------

Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 2 a]'at

ini wajib disampaikatr kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RTIPS; --------

Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini

mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaxaan

RUPS oleh Pemegang Saham 'ang memperoleh penetapan

Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 18. -----*--------

Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi : ------ i

a. tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS; ---------*---

b. r.r aknr penyelenggaraan RUPS: -----------

tempat penyelenggaran RUPS; ----

ketetrtuatr Pemegatrg Saham ,allg hadir dalam RUPS; ---*-

mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acam

Rapat tersebut;dan -------

f informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat

tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan

pemanggilan RIJPS sampai d€ngan RLTPS diselenggarakan. ---

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : ------------

a. Pemfiggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 7 (tujuh) hari se-belum RUPS kedua ---------------

c.

d.

dilangsungkan. -.----

b . Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS

pertama telah dilalgsungkan dan tidak metrcapai kuorwn

kehadiran. -------

I 
.. a*a kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat



lo.

17.

Perseroan wajib mmcanrumkan usulan

pemegang saham sebagaimana dimaksud

sampai dengan butir (4) ayat ini dalam

mata

pada

mata

acara rapat dari

butir (1) ayat ini

acala lapat yang

dimuat dalam pemanggilal.  -----------

Bahan Mata Acara. ------------"------:------

1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RIIPS bagi

I pemegang saham datr tersedia sejak tanggal dilakukannya

I
I pemanggilan RLiPS sampai detrgan penyelenggaraan RUPS ------

2. Dalam hal ketentuan perafiran perundang-undangan lain mengatur

I 
kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari

f.-'ro r."purolt hari dan paling lambal 2l (dua pulul saru) hai
I
I setelah RUPS penama dilangsungkan. ---

Mara Acara RUPS : -

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acam

tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh)

pemanggilan RUPS. *----:-

3.

4.

5.

Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 Gatu)

pemegang saham atau lebih )ang mewakili 1/20 (satu per dua

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak sua&. ----

Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat

ini harus: ------------

a. dilakukan dengan itikad baik; ---

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; __--------__-_--------

c. menyedakan alasan dan bahan usulan mata aca€ rapat; dan ---

d. tidak bertentangan dengan peratuan perundang-undangan; _-

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana

dimaksud pada butir (1) a)'at ini merupakan mata acara yang

membutulkan keputusan RLrPS.dan menurut penilaian Direksi

telah memenuhi perc]aGtan dalam butir (3)

RUPS secan

had sebelum



T-t"t*,o* sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini,
I
I penyediaan bahan mata aca.m mpat dimaksud mengikuti ketentuan
I

I 
peramran perundanB-undangan lain lersebut ---------------------------

3. Bahan mata acara RU?S yang tersedia dapat berupa salinan

4.

5 .

dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elekftonik. --------*----

Salinan dokumen frsik diberikan secara cuma-cuma di kantor

Perseroanjika diminta secara teltulis oleh pemegang saham -----_--

Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui

situs web Perseroan. -

6. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup

calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang

akan diangkat wajib tersedia dan diufrumtan pada saat

penyelenggaraan RIIPS sebelum pengambilan keputusan mengenai

p€ngangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris. ------

Ir Ralat Pemanggilan RUPS. -

1. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat

I nerubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah
t - -
I dilak*an sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir 5 pasal ini. ----

2. Dalam hal ralat pemanggilao RIIPS s-ebagaimana dimaksud pada

butir 1 ayat ini, yang memuat infomiasi atas perubahan tanggal

penyelenggaraan Rtl?S dan/atau penambahan mata acara RTIPS

Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulaag RUPS sesuai tata

cara pemanggilan sebagaiman dimaksud dalam ayat 5 butf 1, 2, 3,

4, dan 5. --------

3. Kewajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada butir 2

ayat ini tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan RUPS medgenar

pembahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan atau penambahan

mata acam RUPS yang dilakr.rkan bukan karena kesalahan



t -
I  r .

13.

2.

1.

b .

Bukti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana

dimaksud dalam butir 2 ayat ini disampaikan pada OJK pada hai

yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan -

Media ralat pemanggilan RLIlS paling kurang mclalui : ----------

a. I (satu) Surat Kabar hadan berbahasa Indonesia yatrg ----

J berperedaran nasional;

Website BEI berbahasa Indonesiai ---------

Website Perceroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa

lndonesia dan Inggris.Pemanggilan RUPS yang menggunakan

bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan infomasi

dalam pemanggilan RUPS )€ng menggunakan Bahasa

lndonesia serta apabila tedadi perbedaan pcnafsiran informasi

dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi lang

diguakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. --------------

Bukti ralat pemanggilan RI-rPS. telsebut wajib disampaikan

pada OJK paling lambat 2 (dua) hari kefa setelah pemanggilan

RUPS.

19. Pimpinan Rapat.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewatr Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ------*--

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seomng anggota

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak

hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan dari pesena

RUPS. ------"---

10. Dalam hal anggota Dewan

| 
*"-r"*. untuk memimpin

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

RUPS mempunyai bentuan kepentingan



J-t"t**"" sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini,
I

I 
nenfdiaan bahan mata acara Iapat dimaksud mengikuti ketentuan

I 
peraturan perundaog-undangan lain tersebut. ---------------------

3. Bahan mata acara RUPS yarg tersedia dapat berupa salinan

4.

5 .

dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elekrcnik. ---------

Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor

Pe6eroanjika diminta secaxa tertulis olehpemegang saham. -------

Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui

Dalam hal ralat pemanggilan RIDS febagaimana dimaksud pada

butir 1 ayat ini, }ang memuat infomiasi atas perubahan tanggal

penyelenggaraan RU?S dan/atau penambahan mata acara RUPS

Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai tata

cara pemanggilan sebagaiman dimaksud dalam ayat 5 butir l, 2,3,

.1, dan 5. ---------

Kewajiban pemanggilan ulaag sebagaimana dimal$ud pada buti 2

ayat ini tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan RU?S mengenai

perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan atau penambahan

rrrata acara RLrPS yang dilahrkan bukao karena kesalahan

situs web Perseroan.

6. Dalarn hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota

Dieksi dar/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup

calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang

akan diangkat wajib tersedia dan diumur*an pada saat

penyelenggaraan RIIPS sebelum pengambila[ keputusan mengenai

pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan-/atau

atrggota Dewaa Kornisaris.

Ir Ralal Pemanggilan RUPS. ----------------------' --------------

l. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat

I perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah
t . -
I dilakrkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir 5 pasal ini. ---

2.

3 .



f-utas hal y-g akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh

| -gg"tu nu*un Komisaris lainnya yang tidak mempunyai bentuan

I k"p"oting- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua
I
I 

aneeota Dewan Komisaris mempunlai benturan kepentingan, maka

I 
**: Utlint oleh anggota Direksi yans tidak mempunvai benturan

I 
kepenrinagan yang ditunjul oLeh Direksi -

llApubilu 
,"-r.,u anggota Direksi mempunyai bentural kepentingan,

I 
mata nWS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen

I lane dituniuk oleh nemegang saham laimya yang hadir dalam RUPS, -

11. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS harus membuktikan

wewenangnya untuk hadir dalam RLTPS, yaitu sesuai dengan

persyaratan 'ang ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada

waktu pemanggilan RUPS. sena dengan mengindahkan peratutan- -'--

perarulan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan -----

1. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan

2.

3 .

kepada Pemegang Saham yang hadir. ----

Pokok-pokok Tata Tertib RUPS pada butir 1 ayat ini ha.lrls

dibacakan sebelum RUPS dimulai.

Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan

penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengend : -----

a. Kondisi umum Perseroan secam singkat;

b. Mata acara Rapat; -----

c. Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat;

1,r"" ----------------,----------

i d. Tata cara pengguraan hak Pemegang Saharn unnrk ..-----

I mengajukan pertanyaan dai/atau pendapat; -

|13. Risalah RL?s.

It. firutuh RUPS wajib dibuat dan ditandatargani oleh Pimpinan

I nuou, d- paling sedikit | (saru) orang Pemegang Saham yang
\



l--ai," 
l,* aari a- oreh Peserta RUPS.

2.

3.

Tandatangan sebagaimana dimaksud butir

disyaratkan apabila fusalah RUPS tersebut

I ayat ini tidak.

dibuat oleh Notaris

dalam bentuk akta Benla Acara RUPS. -----

fusalah RL]PS wajib Cisampaikan kepada OJK paling lambat 30

(tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waknr

penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perseroan v/ajib

menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya. --

Ito Rinskasan Risalah RUPS. --------------------

1 Perseroan wajib membuat futrgkasan Risalah RUPS ,€ng memuat

informasi paling kurang sebagai berikut :-

a. Tanggal dan hari RuPs,tempat pelaksanaan RLTPS, wakhr

pelaksanaan RLIPS. dan mata acara RUPST

Arggota Direksi dan Dewan Komisaris yaag hadir pada saatb.

c ,

RT IPS. -------------------

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat

RUPS dan prcsentasinya dari jumlah seluruh saham yang

mempunyai hak suara yang sah;

Ada tidaknya pernberian kesempatatr kepada pemegang saham

untuk rnengajukan pertanyaan dar/atau memberikan pendapat

terkait mata acara Rapat: --------------------

Jumlah pemegang saham lang mengajukan pefianyaan

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acar4 jika

pemegang saham diberi kesempatan; -----

Mekanisme pengambilan keputusan; -

Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,

tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) uatuk setiap

mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan

dengan pemungutan suara; - ------------------

l1-3utusan 
RUPS; dan ----



TJ-*"tuorunu- pembayaran dividen tunai kepada pemegang

saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait

dengan pembagiaa dir iden tunai ---- ----

15. Perseroaa wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari keda setelah RUPS -----------

diselenggarakan paling kurang melalui : --:

a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang -------

berperedaran nasional;

b. Website BLI bertrahasa Indonesia: ------ ----

Website Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa ---------

Indonesia dan Inggris. Ringkasan Risalah RUPS yang ---"-

menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama

dengan informasi dalarn ringkasan risalah RUPS yang

menggunakan Bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan

penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia

maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa

Indonesia.

Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK

paling lambat 2 (dua) hari ke{a setelah diumumkan ------------------

Ketenruan dalam Anggaran Dasar id terkail dengan penyampaian

risalah RLIPS dan ringkasan Risalah RTIPS yang diumumkan dan

pengumuman ringkasan Risalah RIIPS kepada OJK mutatis

mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RTIPS oleh Pemegang

Saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan ------------"-

KUOR{JM , IIAK SUARA DAN KEPUTUSAN -_*----

ASAL.tr1.

l. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham

yang mewakili lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

Perseroan kecuali apabila ditentr.rkan lain dalam Anggaran Dasar' -

16 .

I
t7 .



c .

d.

J-b. Dulu- hul kuo.*o sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat I ini

tidak mencapai maka dapat diadaka:r pemanggilan RLrPS kedua

dengan j angka waktu pemanggilan dan batas waktu --------*-

penyelenggaraal RtlPS kedua sesuai dengaa ketentuan dalam ayat

5 pasal 10 Anggaran Dasar ini. ------------

RU?S Kedua ada.lah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang

sah dari pemegang saharn yang mewakili sedikitnla 70% (tujuh

puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan

dengan hak suara yang sah. ---------------

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas

permohoran Perseroan kuorum jumlah suara unnrk mengambil

kepufusan, pemanggilan, dan batas wakfu penyelenggaraal untuk

RUPS berikutnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. --------

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada humf a dan huruf c

ayat ini adatah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari selunrh saham dengan hak suara yang hadir dalam

RUPS.

Dalam hal kuomm kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud

huruf c ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat melakukan

pemanggilan RUPS ketiga dengan menyebu&an RUPS kedua telah

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiSa sah

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang

saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otodtas

Jasa Keuangan atas pemohonan Perseroan. -

12. P"-"guog.uhurrr dapat diwakili oleh pemegatrg saham lam atau orang

I 
lain dencan surar kuasa. ---------'

-l-$at kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana



4.

5 .

6.

'ditentukan oleh Direksi, dengan iidak meng1rrangi ketentuan -------

penrndangan yang berlaku temasuk peratunn perundalg-undangan

tentang buki perdata dan harus diajukan kepada Dileksi sebelum

tanggal RUPS yang bersangkutan ------------

Kehra Rapat berhak rneminta agar surat kuasa untuk mewakili

pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk

mengeluarkan 1 (satu) suara. -----_

Anggota Dircksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan

boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka

keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam penungutan

suara. ---

Dalam pemungutan suam, suala yang dikeluarkan oleh pemegang

saham berlaku unhrk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang

saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang lorasa

urtuk sebagian dari jurnlah saham yang dimilikinya dengan suara

berbeda. ---------

7. Ketentuan ayat 5, dikecualikan bagi

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang

mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan ---------_--

Manajer Investasi yang mewakili kspentingan Reksa Dana yang

dikelolanya. ------

8. Pemungutan suara mengenai diri omng dilakukan dengan mengenai diri

orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan

mengenai hal lain secara lisan. kecuali apabila Kerua Rapat menenhrkan

cara lab tanpa keberatan dari I (satu) atau lebih pemegang saham yang

bersarna saham mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham

yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah hadi atau diwakili

dalam RUPS. -----

b.

J2_1,. P"*"e-g saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam



10.

I I ,

t--,"--
I 

RUPS, namun tidak mengeluarkan suara fabstai!) diang8ap

I 
mengeluarkan suala yang s?!ma dengan suara mayoritas pemegang

| .uhu- y-grn.ngeluarkan suara. ----------

b. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalarn
i
I menennrkan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ------

Semua keputusal diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ..-

Dalam hal keputusan berdasarkar musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan diambil de[gan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju dari sedikitnF lebih dari l/2 (satu perdua)

bagian dari seluruh saham dengan hak suara )ang hadir dalam RUPS

kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. ----------

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya jika

mengenai orang hams diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul

hams dianggap ditolak, dengan tidak mengurangi ketentuan pada

Undang-Undang Perseroan Terbatas. ---------

Apabila suahr RUPS hams diadakan sehubungan dengan maksud -----

Perseroan untuk melakukan transaksi yang mempunyai benturan

kepentingan sebagairnana dimaksud dalam peraturan perundangan di

bidang Pasar Modal, maka RUPS tersebut harus diselenggarakan sesuai

dengan kerentuan sebagai berikut : -------

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingaa dianggap

telah memberikan keputusan yang sarna dengan keputusan yang

I disetujui oleh pemegang saham independen yang rjdak mempunyai

benturan kependngan.

b. RLrPS dihadin oleh pemegang saham independen yang mewakili

I 
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahan

I dengan hak suara y;urg sah yang dimiliki oleh pemegang saham

l'"0.-o*O* O* U.o"*l- udu,* ."n.1' u 
" 

dr setu1 ur oleh pemegang
I
i 

saham indeOenden png mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)

llgn dari jurr ah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang



d.

l.-do'r.i,*ot"ho"-"rangsahamindependen.---

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat 9

pasal ini tidak tercapai, maka dalam RIIPS Kedua, keputusan yang

sah apabiia dihadiri oleh pemegang saham independen yang

mewakili lebih dari l/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham

independen dan disehrjui oieh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian

dari jumlah saham yang dimiliki oleh memegang saham

independen yang hadir dalam RUPS Kedua dan; ----------------------

Dalam hal kuomm kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c

ayat 9 Pasal ini tidak tercapai, RIIPS ketiga dapat diadakan dengan

ketentuan RLrPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak

suara yang sah, dalam kuorum kehadiran, yang ditetapkan ol€h

Ototitas Jasa Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan. -------_-

Keputusan RUPS ketiga adalah jika disetuiui oleh Pemegang

Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh

persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen

yang hadir.

Setiap hal )atrg diajukan oleh Paxa pemegang

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS

1".

12. saham selama

harus memenuhi

semua syarat, sebagai berikul : --------------__--

b.

Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung

dengan salah satu acara RttPS yang bersatrgkutan . -------------------

Menuflrt pendapat Direksi usu-l itu dianggap berhubungan langsung

denqan useh3 Persero3n

RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, video

korfercnsi atau satan media elekhonik lainnya yang memungkinkan

semua pemegang saham lang ikut serta dalam RUPS dapat saling

13 .

dan mendengar secara langsirng serta berpafiisipasi dalam



q==
I  KUl '5 .  - - - - - - - - - - - - - - - -

I
| 

-Keikutsenaan te.sebur dianggap sebagai kehadiran dalam RUPS

I 
tersebut. Atas penyelenggaraan RIJPS hams dibuat berita acara RUPS

lyang djserujui dan ditanda-langani oleh pemegang saham yang lkul
t-"
I 

sena dalam RLIPS dan hai-us dilal'ukan.esuai dengan peraturan yang

I 
berlaku a; bidang Pasar Modal dan peratruan Bursa Efek di mana

DIREKSI

Pasal 12

Pe6eroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan

saham-saham Perseroan dicatatkan. ----

sebagai berikut : ------------

a. Dfueldlr Utamaj -

l .

2.

3 .

b. beberapa orang Dfektur. ----

RUPS mengangkat salah seorang diantara anggota Direksi sebagai

Direldur Utama. ------

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan

peNyaratan dalam undang-undang Percercan Terbatas dan peratuan

perundang-undangan lain yang berlaku dibidang Pasar Modal dan

pelaturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha

Perseroan untuk jangka waku sejak tanggal yang ditenhrkan pada

RUPS yang mengangkatnya sampai pedutupan RUPS Tahunan Ketiga

sejak tanggal pengangkaramya.. ---------

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang ---------

peneomngan 'ang memenuhi persyamtan pada saat diangkat dan ------

selama menjabat : --------

a. mempunyai akilak, moral daD integriras )ang baik: ----.- ----

b. cakap melaksanakan perbuatan hukum; -

c. memiliki komihnen untuk memahrhi peraturan perundang- ------



ff,l-uur* waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -

menjabat: --*----

i .  Lidak pemah dinydrakan pail i l :

ii. tidak pemah menjadi anggota Direksi darl/atau anggota ---

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suanr Perseroan din)ardkan pail i t .  atau ----

i i i . tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan negara dai./atau berkaitan dengan sektor

iv. tidak pemah meqiadi arggota Direksi darVatau anggota *-

Dewan Komisaris yang selama menjabat . --.-

l)  pemah t idak menyelenggaraLan RUPS Tahunan: ------ --

2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris pemah tidak diterima oleh

RUPS atau pemah tidak membe.ikan pertangunglawaban

sebagai anggota Direksi darl/atau anggota Dewan ___-------

Komisaris kepada RtrPS: dan ------

3) pemah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin,

pe$etujuan, pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak

memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan -----

dai,/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa ------_-_---

Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pemyataan yang

ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan suat tercebut -------------

disampaikan kepada Persetoan surat pemlataan tersebut wajib diteliti

dan didokumentasikan oleh Pemercan.

5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :

I a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau ------

I Perusahaan Publik lain; -----------

I b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau

4.



l........-._p.-rut 
u- puttit tain: darl/arau ---------

c. anggota komite paling banlak pada 5 (lima) komite di Emiten atau

Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat

sebagai aaggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. ---*-*-'

-Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak beficnte$gan

dengan peraturan perundang-undangan laimya. -------------------

-Dalam hal terdapat peratuan perundang-undangan lainnya yang

mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan

kehntuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur

Iebih ketar. --------

Alggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat6 .

8 .

kembali.

7. RUPS dapat memberhentikan seomng anggota Dir€ksi sebelum masa

jabataDnya berak'hir. -------

-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupafl RUPS yang

memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila ditentukar tanggal yang

lain dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas . -------------

RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota

Direksi yg diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal 12 ini atau bilamana

ada suafu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuao-ketentuatr lain

dalam Anggaran Dasar ini. ----------------------

-Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi ).ang

diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowotgan atau

seorang 1ang diangkat sebagai tambahar anggota Direksi yang ada,

harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan

anggota Dileksi lain yang masih menjabat. -----

9. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya

I 
denean memberitahukan secara tenulis kepada Perseroatr mengenai

I niamya rn-r. Anggota Direksi yang meogundurkan diri tersebut tetap



I dapat dimintakan penanggungjawabann) a sejak penBdngkatannya
I

] 
s1mn", 

f*1ir 
n*c"**- o.-"r::1"- *UPS berikumya.---------

]  
-Direksi wajrb menyelenggarakan RUPS unruk mernuru.kan -------------

] pennohonan pengunduran diri anggora Direksi ddlam langka wak-ru

-
paling lambat q0 (sembilan puluh) hari setelah di lerimanla surat

J """-,",r, , . , .  ,r i ;
t"-'------'

-Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada -------

] 
masfarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

I 
paling lanbat 2 (dua) hari kerja, setelah penedmaan surat pemohonan

pengunduran diri dan RUPS diatas diputuskan. -----------------------------

-Aipsota direksi vans menzundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari

taneeunq iawabnva apabila RUPS memuruskan pernbcbasan tanggung

] 
jawob tersebut. -----

10. Para anggota Direksi dapat di beri gaji dar/atau tunja.ngan yang

jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS

dapat dilimpabkan kepada Dewan Komisans

Apabila seorang anggota Direksi mengundurkan did atau jabatan

seorang anggota Direksi lowong sehingga mengakibatkan jumlah

anggota Direksi kuang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak teladinya lowongan harus

diselenggarakan RUPS untuk mengesalkar pengunduran diri tersEbut

dan untuk mengisi lowongan itu sehingga memenuhi jumlah minimal

anggota Direksi. ---

l t

12.

13.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi

lowong, maka daiam j angka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak

terjadinya lo{'ongan temebut, harus diselenggara"kan P.IIPS untuk

mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh

Dewan Komisaris.

Setiap Perubahandalam susuna.n anggota Direksi harus diberitahukan

Lg**,"n 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh



fo** ""* 
kepentingan peridaftaran dalam jangka waktu 30 (tiga

I
lpuluhl 

hari sejak tanggal kepurusan RUPS dan selaniutnva didafrarkan

ldalan 
Tanda Daftar Wajib Penrsahaan sesuar dengan kelentuan

I Undang-Undarg nomor J Tahun iq82 (serjbu sembilan ratus delapaan
I
I 
puluh duat Tentang Wajib Daftar Perusahran

14. Masa Jabatan Anggota Direksi dengan sendirinya beral4tir apabila

b.

a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan

suatu penetapan pengandilan;

diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal ini; -----------

tidak lagi memenuhi pe$yaxatan pemddang-undangan yang -------

anggota Dfeksi tersebur : -------------------- ----

berlaku j ----

e. meninggal dunia.

mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis

sebagaimana diahu dalam ayat 9 pasal ini; -

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal

l. Direksi Mengelola Persercan untuk kepentingan Perseroan dalam

I mencapai maksud dan tujuan Perseroat. -

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab menJalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. **-------

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

kerugian Peneroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian

anggota Dircksi dalam menjalankan tugasnya

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan

oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi lang bersangkutan

sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. -----

Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungiawaban penuh secaral ) .

3.

4.

pribadi atau sebagaimana dimaksud ayat 3 atas kemgian Perseroan



apabila dapat membuktikan :

a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiatuIya; ---_

b) telah melahrkan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroall; ------

lo

lal

ic.

tidak mempunyai bentuan kepentingan baik langsung maupun

tidak lalgsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan

kerugian; -----

telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlaqiuary?

kenrgian tersebut. ----

2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi bertindak bersama-sama

mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal

dan dalam segala kejadian, meflgikat Pe^eroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perceroan, serta menjalankan segala tindakan baik

yang mengenai petrgurusan maupun J,ang mengenai pemilikan, akan

tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -:-

a. pirrjaman dari perorangan, badan hukum atau perseroan, apabila

pinjaman tersebut untuk I (satu) kali transaksi melebihi ---

Rp. 1.000.000.000.- (saru milyar Rupiah t; -.

I b. memberi jaminan hutang atau tanggrmgan untuk seseorang, badan

hukum atau perceroatr, apabila juSr-lyi,ng dijamin itu untuk setiap
t .

sansaksi vans diramin melebilri {p.l .0d0.000.000,- (satu mil}€r

R, ,n iah l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - : - - - - -

rpemperoleh saluuhnya atau seUigian aari, metrgalilkao ----

selurubnya atau sebagian dari. atau mengambil bagian dalarh atau

mendirika4 usa.ha l-'aru. atau turut serta pada percsahaan lain baik

didalam maupun di luar negeri dengan tidak mengurangi izin dari

yang berwenang;-----

I d. membeLi atau mendapatkan barang-barang tidak bergerak; ------

le. -emb"buoi kekayaan atau kekalaan-kekayaan Perceroan untuk



setiap yang melebihi Rp.2.000.000.000,- (dua millar

-haruslah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dad seluruh

anggota Dewan Komisaris.

l t. Perbuatan hukum unnrk : -'------------'----------

i. mengalihtan atau melqraskan hak alas hana kekayaan Perseroan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau

menjadikan jaminan hutang, dengan nilai lebih dari 50% (lima

puluh persen) harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu hansaksi

arau beberapa transaksi yang berdiri sendiri araupun yang berkaitan

satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS lang dihadiri

atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit

3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh lebih

dad 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah selumh saham dengan

hak suara yang hadir dalam RUPS.

8. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 7 pasal 13 ini tidak

tercapai. RUPS kedua dapat diselenggarakan.

-RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat

apabila dihadiri oleir pemegang saham atau L:uasanya yang mewakili

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang sah dan disetujui oleh l;bih dari 3/4 (tiga perempat) bagian

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

l l.

9. Dalam hal koitum sebagaimana dimaksud dalam aFt 8 pasal 13 ini

I tidak tercapai, atas perminladr perseroan. Otorilas Jasa Keuangan
I
I menetapkan kourum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
I
I panggilan dan wakru penyelenggaraan RUPS berikutnya. -----------

10. Unhrk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material atau

I naosaksi 5ang memuat benflran kepentingan sebagaimana dimaksud
I
I dalam peraRuan perundangdn drbidane Pasar Modal. Direksr



l-f*r.rtut un Persemjuan RUPS yang diselenggarakan sesuar dengan
I

I 
peraturan perudanSan yang berlal:u di bidang Pasar Modal. -----------

11. Dalam hal Pe$ercan mempunyai kepentingan yang bertentangan

12.

13 .

dengal kepentinga[ pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseloan

akan diwakili oleh anggota Dieksi lainnya dan dalam hal Perseroan

mempu:ryai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh

anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan

Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalarn ayat

l n  n i c r l  ' n '  , , " - - - - - - - - -

Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur

dan ditetapkan oleh RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan

pembagian tersebut, Direksi menetapkan pembagian tugas dan

wewenang di antara mereka dengan persetujuan Dewan Komisaris.------

Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak untuk

mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada

mereka wewenang untuk melakukan tindakatr-tindakan tertentu dengan

cara mengeluarkan sr.ual kuasa kiusus Wewenang demikian harus

dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini

RA}AT DIREKSI

Pasal 14

L Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu

I oleh Direktur Utama atau oleh 2 (dua) orang anggota Direksi lairmya. --

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling

kurang satu kali dalam setiap bulan. -----

Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dadb .

c.

seluruh anggota Direksi. ------.------

Direksi wajib mengadakan rapat Direksl

Komisans secara berkala paling kurang

bersama Dewan -------

I (satu) kali dalam 4

(empat) bulan.

| 3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud d^lan ayat 2



io.

7.

8 .

10 .

I 
unruk rahun berikumya sebelum berak:himva tahun buku. .. -. .-. -------

4. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3

pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5

(lirna) hari sebelum rapat diselenggarakan. --

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan dilua,- jadwal 'aig telah

disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bahan rapat disampaikan

kepada peserta mpat paling lambat sebelum rapat disel€nggarakan. ----

Panggilan Rapat Direksi dilakukan alggota Direksi yang menganggap

perlu akan adanF Rapat itu. ------------------

Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan sumt tercatat atau

dengan surat yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda

terima atau dengan telegram, telex, faksimili, (bila dikirim dengan

telegram atau telex, faksimili, maka penegasan secara tertulis harus

dikirim secepat mungkin) sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat

diadakan, dengan tidak memperhitr-rngkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat. -------

Parggilan itu harus mencantumlatr acara, tanggal, wallu, dan tempat

9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat

rapat, -

keeiatan usaha Perseroan. -------------..------------

Apabila semua anggota Direksi hadir dao/atau diwakili dalam rapat,

panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi

dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mFnoiL'r -----------------

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama

tidak hadir atau berhalangarL hal mana tidak perlu dibuldikan kepada

pihak lain, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota

Direksi yang dipilih oleh dan dad anggota Direksi yang hadir. --***-

I l. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh
I
I anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------------_--_--_----
\



13.

t4.

15 .

16 .

-
| 12. Rapat Direksi hanya sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat apabila mayoritas dari anggota Direksi yang sedang menjabat

hadir atau diwakil i  daLam Rapal. ----------

Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil denqan musvawarah

ufltuk mufakat. ---

-Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,

maka kepuosan diambil dengan suara terbanyak. ---------:----

Apabila Suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka

Kenra Rapat Direksi yang akan menentukan

a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi laid

yang diwakilinya.

b.

c.

b.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan swat

suara tertufup tanpa tanda-tangaq sedangkan pemungutan suara

mengenai hal-hal lain dilakukan seca:a lisarL kecuali Ketua Rapat

men€ntukatr lain tanpa ada keberatan dari yang hadir dan/atau

diwakili. ---------------

Suara blanko dan suara lang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan

secara sah dan dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukanjumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. -

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.a pasal ini wajib

dituangkad dalam risalah rapat, ditandatatrgani oleh seluruh

anggota Di€ksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh

anggota Direksi. -------

Bilamana ada perselisihar me[genai hal-hal yang difi.radgkan

dalam risalah rapat, maka hal tersebut harus dipu-,oskan daiam

Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan

persetujuatr suara terbanyak dari jun ah anggota Direksi yang hadir

dan/atau diwakili.

Lc. Risalah Rapat ini mempakar bukti yang sah, baik untuk pam



lllifil O;"t.i maupun unnrk pi]ak tain metrgenai keputusan-
I
I 

keputusan yang diambil dalam Rapat yang benangkutan. -----------

t7 .

18.

ld. 
enabifa fusalah Rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan -------

sebagaimana dimaksud dalam humf a ayat ini tidak dislaratkan. --

fe. 
Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.b pasal ini wajib

dituangkan dalam fusalah Rapat, ditandatangani oleh anggota

Direksi daa anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -------

disampaikan kepada selmrh anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris. -----------

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf e ayat ini, yang bersangkutan

wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri

yang dilekatkan pada risalah rapat. -------

g. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada hurufe dan huruf € ayat

I ini wajib didokumentasikan oleh Perseroatr

Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusal yarg sah dan

mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota

Direksi diberitahu terlebih dahulu secaia tertulis mengenai usul yang

bersangkutatr dan sernua Anggota Direksi yang sedang menjabat

menyetujui dengan suara setuju usul yang bersangkutan dengal

menandatangani persetuj uan tersebut. ----------

-Keputusatr-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian sama

kekuatan hukunmF seperti keputusan-kepuhrsan yang diambil dengan

sah dalarn Rapat Direksi. --------------

Rapat Direksi dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi,

videokonfrensi atau samna media elektronik lairurya yang

memungkinkan semua anggota Direksi yang ikut serta dalam Rapat

Direksi dapat saling melihat dan mendengarkan secam lalgsung serta

berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Keikutsertaan tersebut dianggap



sebagai kehadiran dalam Rapat Direksi tersebut. Atas penyelenggaraan

Rapat Direksi harus dibuat berita acara Rapat Direksi yang disenr-jui dan

ditandatangani oleh semua anggota Direksi ),lang ikut serta dalam Rapat

Direksi dan harus dilakukan sesuai dengao peraruran yang berlaku di

bidang Pasar Modal dan Pemtuar Bursa efek dimana saham-saham

Perseroan dicatatkan. ----

DEWAN KOMISARIS

PASAL 15 "**

l. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang

anggota dengan susunan sebagai berikut: -------

a. seora[g Komisaris Utarna:

b. beberapa orang Komisaris;

-RtlPS mengangkat diantara para anggota Dewan Komisaris, seorang

Komisaris Utama. -----

sekurang-kurangnya 5 (lima)

Komisaris Independen wajib

dari jumlah seluruh anggota

2. Dalam hal Dewan Komisaris Lerdiri dan

orang anggota Dewan Komisaris jumlah

paling kurang 30% (tiga puluh persen)

3. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan

' Dewan Komisaris.

memperhatikan persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

dan peratumn perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan

peraturar perundang-undangan di bidang lain yang terkait dengan

kegiatan usaha Perseroan, untuk jangka waknr sejak targgal 1ang

ditentukan pada RUPS )ang mengangkatnya sampai penutupan RUPS

Tahunan yarg keri8a setelah ratrggal pengangkararurya. --------------------

Yang dapat diangkat menjadi anggcta Dewan Komisaris adalah orang *

pe$eorangao yang memenuhi peNyaratan pada saat diangkat dan ----

4 .

selama menjabat : ------

mempunyai ak1 ak, moral dan integeritas yang baik;

cakap melaksanakan perbuatan hukum;

a.

b.



J c. memilikikomitmen rmhrk mematuhiperaturan perundang- ----

undangan;

memiliki pengetahuan dan keablian di

Perseroan; -------------

bidang yang dibutuhkan -

dalam waktu

menjabat : --

5 flima) tahun sebehun petrgangkatan dan selama -

i. tidak pemah dinlatakatr pailit; ---

ii. tidak pemah menjadi auggota Direksi dan/atau anggota ---

Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suaru Perseroan ditrvatakal Dailil. atau -*--

iii. tidak pemah oemah dihukum karena melakukan tindak *-

pidana Fng men gikan

dengan sektor keuangan;

keuangan negara dadatau berkaitan

lv. tidak pemah menjadi atrggota Direksi dan/atau anggota ---

Dewan Komisaris yang selama menjabat :

l) pemah tidak nenyelenggarakan RUPS Tahunan; -----------

2) pertanggungjawabantrya sebagai anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris pemah tidak diterima oleh

RUPS atau pemah tidak memberikan petangungiawaban

sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris kepada RUPS: dan'"----------

pemah menyebabkan Perusahaan yang mempercleh izin,

persetujuan, pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak

mernenulf kewajiban menyampaikan laporan tahunan

dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

r)

ls Pemenuhan peNyamtan, dimuat dalam surat pemyataatr yang --------

ditandatangani oleh calotr anggota Dewan Komisaris dan sulat tersebut

disampaikan kepada Perseroan. Surat pemyataan tercebut wajib diteliti-

dan didokumenrasikan oleh Perseroan. --.. -,-

l{:-ltuin memenuhi ketentuan sebagaimara dimaksud pada ayat 4,



Komisaris hdependen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: ---

a) Bukan merupakan olang yang bekerja atau mempunyai wewenang

dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, ------

mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam

waktu 6 (enam) bulan terakiir, kecuali untuk pengangkatan

kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode

berikutnya: ----------

b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung

Dada Perseroan fersebul: --------

'7.

8.

c) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota

De$ran Komisads, anggota Direksi, atau pemegang saham utama

D a r c 4 r ^ , n .  . t , n  _ _ _ _ _ _ _ _

d) Tidak mempunyai hubungaa usaha baik langsung maupun tidak

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut-

Pe$yaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 wajib

dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. --------------------

Atrggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai : -------

a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau

Perusahaan Publik lain; dan -------

anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau

Pemsahaan Publik lain;

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan

sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisads yang -*---

bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan

Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan

Publik lain. ---------

Anggota Dewan Komisaris dapat memngkap sebagai anggota

komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau

Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat

sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris- ------------

b.

c.



9.

f-{uo^njabatan 
sebagai anggota komite hanya dapat diiakukan

sepanjang tidak bertetrtangar dengan peraturan penrndang_

Dalam hal terdapat peratuan perundang-undangan lainnla yang

mengahrr ketentuan mengenai rangkap.jabatan yang berbeda

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka ketentuan

yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat ----:-

Anggota Dewan Komisaris Jang masa jabatafiIya telah beraklir dapat

diangkat kembali. --

sebelum iabatannva berakhir. --.-'----------

-Pemberhentiatr demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang

memutuskan pemberhentiantrya, kecuali bila ditentukan tanggal yang

lain datam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas. -------------

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dar/atau

tunj angan yang jmlahnya ditentukan RLTPS. --

Apabila seorang anggota Dewan Komisaris mengundurka[ diri atau

jabatatr anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota

Dewan Komisaris lauang dari 5 (lirna) orang, maka dalam j angka waktu

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah teladinya lowongaq

harus diselenggarakan RUPS untuk mengesabkan pengunduran diri

tersebut dan untuk mengisi lowongan itu sehingga memenuhi jumlah

minimal anggota Dewan Komisaris. ------

-seseorang png diangkat untuk menggantikan anggota D€wan

Komisalis yang diberhentikan berdasarkan ayat 10 Pasal 15 ini atau

untuk meogisi lowotrgan tersebut atau seorang yang diangkat sebagai

tambahatr anggota Dewan Komisaris 1,ang ada, harus diangkat untuk

jangka waktu yang merupakan sisa masa jabata$ anggota Dewan

Komisaris lainnJa yang masih menj abat. --

10. RUPS dapat memberhetrtikan seorang adggota Dewan Komisaris

11 .

I
t2 .



14 .

t ) .

ffr-, 
. ,"*".* anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari

jabatamya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan

mengenai niatnya. Anggota Dewan Komisaris Fng mengMdurkan diri

tersebut tetap dapat dimintakao pertanggung-jawabannya sejak

pengangkatannya sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS

berikutnya. ---

-Direksi wajib menyelenggarakan RLIPS untuk memutuskan ----------

permohonan p€ngundt[an diri anggota Dewan Komisa s dalam jangka

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimannF

surar pengunduran diri

-Perseroan wajib mengumumlen keterbukaan informasi kepada -----

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

paling lambat 2 (dua) hari kerja, setelah penerimaan surat permohonan

pengundwan diri dan RUPS diatas diputuskan. -----------

-Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri

dibebaskan dari tangguag jawabnya apabila RUPS

tersebut barx

memunrsKan

pembebasan tanggung jauab tersebut. -

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ------------

i. d;nyardkan pailit alau diraruh dibawah pengampuan berdasarkan

suaRr penetapan pengadilan: ------------

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -*-

tidak lagi memenuhi persyaratan penrndang-undangan yang

l l.

iii.

berlaku; ------------

iv. mengundurkan did sesuai dengan keputusan ayat 8 Pasal ini; -----

v. meninggaldunia.

Setiap pelggantian anggota -Dewan Komisaris harus . dibedtahukan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indolesia

oleh Direksi untuk kepentingan pendaftaran dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS dan kemudian didaftarkan

I dalam Tanda Daftar Wajib Perusahaan sesuai dmgan Undang-undang



-l 
Nomor 3 Tahun 1982 (seribtr sembilan ratus delapan puluh dua)

I
I Tentang Wajib Dafiar Perusahaan ----------

_-..---_ TUGAS. DAN WEWENANG DEWAN KOMISARJS -"---

l .

lz.

Pasal l6

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam

menj alankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. -..---

Para anggota Dewan Komisads baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Pe$eroan, berhak

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan

atau yang dikuasai oleh Perseroatr dan berhak merneriksa semua

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

keadaan uang kas dan lainlain serta berhak lmtuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -

Dewan Komisaris berhak atas biaF Perseroan, meminta bantuan _------_

ahli-ahli untuk melakukanpemeriksaan tersebut

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan petrjelasan

tentang segala hal berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan

4.

oleh De\i arl  Komisans. -------_--------- ----

-sepanjang yang demikian diharuskan untqk menjalankan tugas-tugas

pengawasannya, maka Dewao Komisaris berhak :

a. meminta Direksi untul< menghadiri Rapat-Rapat Dewatr Komisans;

b. menghadid Rapat Direksi tetapi hanya jika demikian diminta

secan tertulis oleh Direlsi dan pada Rapat Direksi yang demikian

memberikan nasehat dan saran-saran tentang hal_hal yang

ditempatkan pada agenda Rapat Direksi teft ebut. ----------------------

l ) . Dewan Komisais dengal suaxa terbanr€k setiap waktu berhak

memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Dileksi

dari jabatanya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak befientangan

dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku. ---------



I Nomor I Tahun 1982 (seribu sembilan rarus delapan pului dua)
I
I Tentang Wajib Dafiar Penrsahaan. ------------

----------- TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---_

Pasal 16

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam

menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi -----

Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendid-

sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak

memasuki bangunan dan halaman atau ternpat lain yang dipergunakan

atau yang dikuasai oleh Persetoan dan berhak memedksa selnua

pembukrran, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

keadaan uang kas dan lainlain sefia berhak untuk me[getahui segala

tindakan yang relah dijalan-kan oleh Direksi. -

1.

3 .

4.

Dewan Komisaris berhak atas biaya Peneroan, meminta bantuan ---__

ahli-ahli untuk melai(ukan pemeriksaan tersebut. ----------------------

DirelGi datr setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan

tentang segala hal berkenaan dengan Persercan sebagaimana diperlukan

oleh Dewan Komisaris. ---------------_---

-Sepanjang yang demikian diharuskan untuk meqialankan tugas-tugas

pengawasarmya, maka Dewan Komisaris berhak :

5.

a. meminta Dircksi untuk menghadiri Rapat-Rapat Dewan Komisaris;

b. menghadiri Rapat Dircksi tetapi hanya jika demikian diminta

I secara tertulis oleh Direksi dan pada Rapat Direksi yang dernikian
I
I memberikan nasehat dan salao-saran tentang hal-hal yang

I ditempatkan pada agenda Rapat Direksi tersebut. ----------------

Dewan Komisaris dengan suara terbanlak setiap waktu berhak

memberhentikan untuk sementam seoBng atau lebih anggota Direksi

dad jabatanya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak b€rtentangan

dengan Anggara4 Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku. --*-----

- '- - ----1:



lr

Is.

9.

I  l .

| 6. Pemberhentian sementara itu harus di diberitahukan kepada yang

bersangkutan, disertai alasannya.

Dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan pulul) hari sesudah

pemberhentia[ sementara itu, Dewan Komisais diwajibkan untuk

menjalankan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota

Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau

dilembalikan kepada Ledudukan semula

Rapat tersebut Ayat 7 Pasal ini dipimpi[ oleh seorang anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan pemanggilan harus

dilal:ukan sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 10

Apabila RUPS tersebut dalam ayat 7 P^sal ini tidak diadakan dalam

jadgka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah

pemberhentian senentam itu, maka pemberhential sementara itu

menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat

kembali j abatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka urtuk

sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Pers€roan,

dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan

kekuasaan sementaG kepada seorang atau lebih diantara mercka atas

tanggungan mereka bersama, dengan ketentuan bahwa RUPS harus

diadakan untuk mengangkat anggota Direksi baru dalam jangka waktu

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sgjak pemberhertian tersebut. --

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala

tugas darr wewenang.yang dibeikan kepada Komisaris Utama atau

anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini b€rlaku pula

baginya.

12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

Ljawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan



f:".
I Komrsans wallb membentuk Komrte
I
I komite laionya. ----

Audit dan dapat membentuk

Dewan Komisaris wajib mengadakan mpat Dewan Komisaris

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. --

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris

bersama Direksi secara berkala paling kurang I (satu) kali dalam 4

(empa0 bulan. -----

13.Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite

yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung j awabnya sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 2 setiap aklir tahun buku.

RAPAT DEWAN KOMISA.RIS

Pasal 17

1. Rapat Dewao Komisaris dapat diadakan setiap waktr.r bilamana

dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 3 (tiga) orang anggota

Dewan Komisaris atau oleh mpat Direksi atau atas permintaan

pemegang saham yang mewakili sedikitnya 49% (empat puluh sembilan

persen) dari selulh jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan hak

\ ' | , r ,  v ,no  < 'h

b.

4.

3 .

6 .

5 .

Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud

dalam ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum beraldrimya tahun buku.

Pada Iapat yang telah dijadwalkan sebagainana dimaksud pada ayat 3

pasal ini, bahan €pat disampaikan kepada peseda paling lambat 5

(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. --

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggaxakan diluar j adwal 'ang telah

disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bahan lapat disampaikan

kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh mereka yang

menganggap perlu akan adanya Rapat itu.

7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilalrkan dengan suat,

fStisampalt.an kepada setiap anggota Dewan Komlsans secara Iangsung



[iilfr- rn",np..ol.h tanda Lerima ydng layak. alaupun dengan surat
t-
I tercatat, atau dengan telegram atau telex atau faksimili yang segera
I
J ditegaskan dengan suat tercatat sekurangnya l0 (sepuluh) hari kerja

I seb"lr. Rrpur djadakan dengan t idak memperhrrungkan tanggdl
I
I  pemanggllan dan tanggal rapat.

8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan

Iempat rapat. ----------

9. Rapar Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau

tempat kegiatan usaha Peseroan. ------

-Apabila semua anggota Dewan

pemanggilan secara tertulis terlebih

dan Rapat Dewan Komisaris dapat

Komisaris hadir atau diwakili,

dahulu tersebut tidak disyamtkan

diadakan dan berhak mengambil

10.

keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal

Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, atau karena sebab

apapun tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris lain uhrk

mewakilinya, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaxis yang

dipilih oleh dan daii anggota Dewan Komisaris yang hadir dar/atau

diwakili dalam rapat.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan

Komiaris banya oleh seorang anggota Dewan Komrsaris laJmya

berdasarkan surat kuasa. ----------------

t2 .Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang sah dan mengikat, apabila mayoritas dari anggota Dewan ----------

Komisaris ya4g sedang menjabat hadir dar/atau diwakili Celan *pat. -

Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisads diambil dengan

-Dalam hal kepufirsan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,

t3.

-maka keputusan diambil dengan suara terbanyak



l rs

I te. a.

Ir.

F{G^trt^ 
suara yang setuju dad tidak setuju berimbang, maka kerua

Rapat Dewan Komisais yang akan menentukan.

a. Setiap anggota Dewaa Komisaris lang hadir berhak mengeluarkan

I (satu) suara dan tambahan I (satu) suara

DewalKomisaris lain yangdiwakil i -- --

untuk setiap anggota

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

suara tertuhrp tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suala

mengenai hal-ha1 lain dilakr*an dengan lisan, kecuali Ketua Rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Dewan

Komisaris yang hadir atau diwakili berdasarkan suara terbanyak

dari yang hadir. ----

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yaog dikeluarkan dalam Rapat Dewan

Hasil lapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 a pasal ini wajib

dituangkan dalam risalah npat, ditandatangani oleh seluruh

anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada

seluruh anggota Dewan Komisaris -------_--

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dituangkan

dalam risalah rapat, maka hal tersebut hams diputuskan dalam

Rapat Dewan Komisaris dan keputusannya harus diarnbil

berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota

Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili ternasuk suam

setuju Komisaris Utama.

-ADabila fusalah Rapat dibuat oleh Notaris, penanda-taoganan

tersebut tidak disyara&an. -

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 b pasal ini wajib

dituangkan dalam fusalah Rapat, ditandatangani oleh anggota

dan anggota Dewan Komisaris yang hadi, danDireksi

t "
t -



J-disamnajkan 
kepada seluruh anggota Direk.i dan anggota Dewan

I 
Komisans. ---------

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan-/atau anggota Dewand.

t7 .

18.

I rs.

Konisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini, yang bersangkutan

wajib menyebutkan alasannya secara terhrlis dalam sujat tersendiri

yang di lekarkan pada risalah rapat --------

e. Risalah Iapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan humf c ayat

ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda tangani

menuflrt ketentuan dalam humf 16.c. merupakan bukti yang sah, baik

untuk pala anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai

keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Yang

bersangkutan. -- '-----

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan

mengikat tanpa me[gadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan

semua anggota Dewal Komisaris telah diberiiahu terlebih dahulu secara

tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan

Komisaris yang menjabat telah menyetujui usul yang diajukan tersebut

sebagaimana dibukikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-

t " .oan i  - - - - : - - - - - -

-Keputusan yang diambil dengan cara demiklan, mempunyai kekuatan

yallg sama alengar keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Komisaris. --------_-_--

Rapat Dewan Komisaris dapat juga diselenggarakan melalui media

telek"onferensi, video konferensi atau sa.rana media €lektronik lauarya

yang memungkintan semua anggota Dewan Komisaris yang ikut serta

dalam Rapat Dewan Komisaris dapat saling melihat dan mendengar

secara langsung sena berpanisipali dalam Rapat Dewan Komisaris

Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam Rapat Dewan



lKomisaris tersebut. Atas penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
'
i harus dibuat berita acara Rapat Dewan Komisaris yang disetujui dan
I
I ditandarangani oleh semua anggora Deuan Komisaris yang ikur sena
I
I dalam Rapat Dewan Komisans dan harus dilakukan sesuai dengan
t -
I peraturan yang berla"ku dibidang Prsar Modal dan peranuan Bursa Efek
I
I dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

.---------- RENCANA IGRJA TAHUNAN. TAHUN BUKU. -.*...-----

3 .

1 .

DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal l8

Direksi wajib menyampaikan retrcana keda yang memuat juga anggaran

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisar:is untuk mendapat

persetujuan. sebelum tahun buL:u dimulai. --

Rencana kerja sebagaimana dimaksud diatas harus disampaikan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan

datang. ---------

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal I (satu) Januari sampai

dengan tanggal 3l (tiga puluh satu) Desember. Pada alCir bulan

Des€mber tiap tahun, pembukuan Perseroan ditutup.

Dalam waldu selambatnya 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan

ditutup, Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan dan ---------

ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris

untuk diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS

Tahunan, dengan mengindahkan ketentuan Undang-undang

Perseroan Terbatas dan peraturan penrndang-undangan yang

berlaku dibidang Pasar Modal. ------

b. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisads

lyang 
l idak mmandatangani laporan tahunan tersebul. maka vang

I 
bersanekutan harus menyebu*an alasannva secara lenulis atdu

I alasan te$ebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang

I
I  di lekaLkan dalam laporan lahunan. --- .



5.

ffiu. *"nuooatangani laporan Tahunan, Dewan Komisaris akan

menelaah dan menilai laporan tahunan tersebut dan untuk

keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya

Perceroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan

yang diperlukan.

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan

selambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RLrPS Tahunan

diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegalg saham. -----

Perseroan wajib metrgumumkan Neraca dan Laporan Laba,Rugi

sedikitnya dalam I ( sahr) surat kabar berbahasa Lrdonesia berperedaran

nasional selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku

berakhir dengan memperhatikan peraturan perundatrg-undangan yang

berlaku dan ketetrtuan dibidane Pasar Modal

---_--- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DI!'IDEN -------.

Pasal 19

L Rapat Direksi, berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris harus

mengajukan (i) suatu usul kepada RUPS Tahunan mengenai

penggunaatr dari laba bersih Perseroao sebagaimana tercanfum dalam

laporan tahunan Perseroan, usul mana dapat menyebutkan jumlah laba

bersih }ang ditahan untuk dialokasikan sebagai dana cadangan

sebagaimana diafur dalam pasal 20 di bawah berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku, dan (ii) suatu usul yang mengenai besamya

jumlah dividen }?og dapat dibagikan; satu dan lair dengan tidak

mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----------------

Dalam hal RUPS Tahunar tidak menentukatr penggunaannya lain, maka

laba bersih setelah dikurangi dengaa oodangan lang diwajibkan oleh

undang-undang dan Anggaran Dasar Pe6eroan dibagi sebagai dividen. -

Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan keputusan RUPS jika

Perseroan merniliki laba bersih positif

2.

-Keputusantersebut harus metrentukan waldit p€mbayaratr dan benfuk



I 
dividen dengan menperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di

J .
I 

Bursa El'ek di mana saham-saham Perseroan dicarat.

t - -
| 

-Hari pembayaran dividen harus diumumkan oieh Direksi kepada semua

I o.^.*** saham sesuai dengan kelenruan-ketentuan yang berlaku
t '""
j dibidang Pasar Modal dan Busa Efek di mana saham-saham Perseroan
I
I drcalat. ---------

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan

5.

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang

i 
bersangkutan dari laba bersih seperri rercantum dalam neraca dan

1 . .

I :*n'**:'ioi*rl 
,i:* ",.* 

disah-kan RUPS ralruran dan setelah

| 
.l*:"1r. t",1 o*1-*']*.. olo" djberikan tantieme kepada anggota

I 
Direksi dan Dewan Kornisaris Perseroan tang besamya ditennrkan oleh

t^ . . -^
I  KU rJ,  - - - - - - - - - - - - - - - -

kemgian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka

kerugiatr itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam peftitungan laba

rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak

mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam

perhitungan raba rugi itu belum sarna sekali tertutup, dengan tidak

mengurangi ketenfu an peraturan perundang-undangan )€ng berlaku.*-.-

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat

Dewan Komisaris berhak untuk mengumumkan dan membagi dividen

interim kepada pemegang saharn sebelum tahun buku ditutup apabila

keadaan keuangan Perseroan memungkirikan, dengan ketentuan bahwa

dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan

dibagikan berdasarkan kepuhrsan RLrPS Tahunan berikutnya yang

diambil sesuai dengai ketentuan Anggaran Dasar dengan

nemperhatikan ketentuan-ketetrtuan yang berlaktr dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas, pemturan perundang-undangan dibidang

Pasar Modal dan Bursa Efek dimana saharn-saham Perseroan

dicata*an. --------



llau ,^, Uriurikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5

(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam

dana cadangan yang khusus diperuntukkaq untuk itu.

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh

pemegang saham lang berhak. dengan kerenruan bahwa dividen yang

tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal

pembayaran akan menjadi kekalaan Perseroan.

PENGGIJNA.A.N DANA CADANGAN

Pasal 20

2.

3.

l . Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh

RUPS setelah memperhatikan usul Direlsi (bilamana ada) dan dengan

mengindabkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

Dana cadangan sampai dengan jumlah sekuralgnya 20 % (dua puluh

persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup

kerugian yang diderita oleh Perseroan. -------

Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jur ah 20 % (dua puluh

perse[) dad modal ]'ang ditempatkan tenebut, maka RIIPS dapat

memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi

jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan

Pbrseroatr,

4. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan

dalam perhitungan laba rugi perseroar.

PERTJBAIIAN ANGGARAN DASAR

Pasal2l

1. Perubahan Anggamn Dasar ditetapkan oleh RUPS, )ang dihadiri atau

I di-uLili ol"h Pemegang Saham yang mewakili paling sediirii 2/3 ldua
I
I peniga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
I
I mempunyai hak suara yang sah dan kepurusan disetujui oleh lebih dari
t

| 
2/3 (dua pertiga) bagian dari selumh saham dengan hak suara yang

I  h . d i r  d , t , m  p I  T p q
F'-_"  - -  *  ' "  ' '



4.

,

12. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan '

nam4 tempat kedudukan, maksud dan tujuan sefa kegiatan usaha,

besamya modal dasar, penguangan modal yang ditempatkan dan

disetor dan perubahan status peneroan terbuka menjadi perseroan

tertutup wajib mendapat persetujuan dan Mcnteri Hul'rrm dan Hak

Asasi Manusia Republik Ildonesia hanya dapat dilakukan berdasarkan

peratumn perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan

Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----_--------

3 . Perubahan Alggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris

dalam bahasa Indooesia. ----------. '  ----

5.

dalam ayat I Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan

pemanggilan RIIPS Kedua dengan jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

b . untuk pemanggilan RLIPS kedua te$ebut tidak perlu dilalarkan --

pemberitahuar/pengumuman terlebih dahulu. --

Dalam pemanggilan RUPS Kedua hanrs menyebutkan RUPS

petama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -------

kehadiran. --------------

RUPS kedua dilangsungkan dalam j angka waktu paling cepat l0 .--

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ha setelah

RUPS pertama dilangsungkan. ----- --

Perubahan Anggaran Dasar selain lang menyangkut hal-hal tersebut

dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dalam rtaktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak targgal al(a

notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut --------------__

a. Apabila kr.romm yang ditentukan untuk RUPS yang dimaksud

d .

e. RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

I 
Inengikar apabila dihadiri oleh pernegang saham atau kuasa yang

lsah dari pemegang saham yang me$akjl i  pal ing sedikit l /5 (t iga



suara yang sah dao disetujui oleh

bagian dari selurui saham dengan

perlima) dari seluruh saham yang telah dikelua*an dengan hak

Iebih dad l/2 (satu perdua)

hak suara yang hadir dalam

RUPS Kedua. ------

Dalam hal kuorum RUPS ke dua sebagaimana dimaksud ayat 5.e.

pasal 21 ini tidak tercapai, Peneroan dapat melakukan pemanggilan

RUPS ketiga dengan menyebutkan RUPS kedua telah ------

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. --------------

lu. "

b. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang

saham dari saharn dengal hak suara yang sah dalam kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan peru{dangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal, penggabungan, peleburarL pengambilalihan dan

pemisahan, hanya dapat dilakukan beidasarkan keputusatr RIIPS yang

dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling

kuang 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluuh saham dengan

hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan K€putusan

adalah sah apabila disetujui lebih dad 3/4 (tiga perempat) bagian dari

l.:g{Lh saham dengan hak suara hadi dalam RUPS. -----------------------

lt. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara

tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi

sedikitd)€ dalam I (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang

mempunyai peredaran nasional dan sahr lainnya yang beredar ditempat

kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak

tanggal keputusan RIJPS tentang pengurangan modal tersebut. -------

.-_-- PENGGABUNGAN, PELEBUR{N. PENGAMBILAI,IIIAN. _----

DAN PEMISAHAN

Pts.l22

1 .



f-. 
** ^rditentukan lain alalam peraturan perundangan yang bellaku d

bidang Pasar Modal, Direksi, wajib mengumumka:r sedikimya dalam

(s1tu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedarat

nasional mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihar

dan pemisahar4 Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalende

sebelum pemanggilao RIJPS. -----"-------

l, " Apabila kuorum yang ditentukan untuk RLTS yang dimaksur

dalam alat I Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakar

pemanggilan RUPS Kedua dengan jangka waktu paling lambat '

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan

b . untuk pemanggilan RUPS ke dua tersebut tidak perlu dilaL:ukan --

pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. ---

Dalarn pemanggilan RUPS Kedua harus

pertama telah dilangsungkan dan tidak

menyebutkan RUP!

mencapai kuonrn

d.

kehadiran. ------------

RUPS kedua dilangsurgkan dalam jangka waktu paling cepat 1(

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua putuh satu) hari setelat

RUPS pertama dilangsungkan. ---------------

RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengainbil keputusan yan8

mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yan€

sah dari pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (due

pertiga) bagiao dad jumlah selwuh saham yang telah dikeluarkai

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tig'

perempat) bagian dari selumh saham dengan hak suara yang hadil

dalam RUPS Kedua. -

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengaa dan

f ayat 3 Pasal ini dilakukan dengan mengindahkan peraturan

perundangan lang berlaku dibidang Pasar Modal dan peratuaran

Busa Efek dimana Saham_saham Perseroan dicatatkan ----------

l f

L\]alam hal kuomm RUPS Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan



Perseroan, kuonrm, jumlah suara untuk mengambil keputusan,

panggilan dan waktu penyelenggaraan RLTS berikutnya ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

-------------- Pasal 23

L

2. a.

d.

e,

dimaksud

diadakan

lambat 7

Dengan mengindahl(an ketentuan perafuran perundangan-undangan

yang berlaku maka pembubaran Persercan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh

saham yang telah dikeluarkaa dengan hak suara yang sah dan disen-rjui

oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam Rapat. ---

Apabila kuorum yang ditentukan ultuk RL]PS yang

dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka dapat

pemanggilan RUPS Kedua dengan jangka wallu palirg

(tujuh) hari sebelum RIJPS kedua dilangsungkan.

b. untuk pemanggilan RUPS ke dua tersebut tidak perlu dilakukan --

pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu.

Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus

telah dilangsungkan dan tidak

menyebutkan RUPS

mencapai kuorumpenama

kehadiran.

RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waltu paling cqrat l0

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah

RUPS pertama dilangsungkan. ---------------

RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila dihadiri oleh pemcgang saham atau kuasa yang

sah dari pemegang saham yang mewakili paling lorang 2/3 (dua

pertiga) bagian da.ri jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan

dengan hak suala yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga

perempat) bagian dari selumh saham dengan hak suara yang hadir



3.

4.

5 .

6 .

7.

I dulu- RL?S K"dou

:il

I'iri
ll
i----------------------- I

l r
t ^ . ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan dan 1

I ayat 2 Pasal ini dilakukan dengar mengindahlan peraturan

pemndangan yang berlaku dibidang Pasal Modal dan perauaran

Bursa Efek dimana Soham-saham PerseroM dicatat"kgn -- --- -'--

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai, mal(a

RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga saham sah

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham

dari saham dengan hsk suam )€ng sah dalam kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas

permohonan Perseroa!

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhimya jangka waktu

berdirinya atau dibubarkan berdasarkan kepuhrsan RLrPS atau karena

dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka hams

diadakan likuida"i oleh likurdator. ----------

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS

atau penetapan sebagaimana dimaksud dalamayat 4 Pasal ini tidak

menunjuk likuidator. -

Upah bagi para likuidator, ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan

penetapan Pengadilaa

Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Repubiik lndonesia dan kepada semua krcditor dengan

melakukan suatu pengumuman mengenai pembubaran Perseroan paling

sedikit pada 1 (satu) harian surat kabar berbahasa lndonesia dalam

jangka wakh paling lambat 30 (tigapuluh) had terhitung sejak tanggal

pembubaran Perseroao

8. Arggaran Dasax sebagaimana terdapat dalam al1a pendirian besefia

i perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal

I
I disahkannva Derhitunean likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetuJuan
t-
I dari suara terbanyak yang dikeiuarkansecara sah dan dibetikaMya

I

!

l
1



Perseroaq kuorurrL jumlah suara untuk mengambil keputusan,

panggilan dan wallu penyelenggaraa! RUPS berikutnya ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan. -----------

1

2. a.

d.

peftama

kehadiran.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 13

Dengan mengindahkan ketentuan peratumn perundangan-uodangan

yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagia! dari jumlah seluruh

saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan disetujui

oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam Rapat.

Apabila kuorum yang ditentukan untuk RUPS

dalarn ar?t 1 Pasal ini tidak tercapai, maka

pemanggilan R{,rPS Kedua dengan jangka waktu

(tujuh) hari sebeLum RLIPS kedua dilangsungkan.

yang dimaksud

dapat diadakan

paling lambat 7

b. untuk pemanggilan RUPS ke dua tersebut tidak pe u dilalarkan --

pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu.

Dalam pemanggilan RUPS Kedua haxus menyebutkan RUPS

mencapai kuorumtelah dilangsungkan dan tidak

RLIPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepar 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) had setelah

RUPS pertama dilangsungkan.

RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

I mengikat apabila dihadiri oleh pemcgang saham atau kuasa Fng
I
I sah dari pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua
I
I pe(iga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
l .
I dengan hak suara yang sab dan diserujul oleh lebih dari 3/4 (riga
i
L perempal) bagian dari selumh saharn dengan hak suara yang hadir
r<-..\-.



J pelunasaa dan pembebasan sepenuhnya kepada para l ikuiddtor'

le. Sisa pe(hitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang

saharn, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan

jumlah saham yang mereka mil iki.  - '-----

-- PERATURAN PE\UTUP -----------------------

Segala sesuatu yarg tidak alau belum culrrp diatur dalam anggaran dasar ini,

akan diputuskan oleh RUPS dengan tunduk kepada peratuan perundang-

undangan yang belaku

-Akhirnya, para penghadap dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti

tersebut menerangkan bahwa : _----_*--

-Para pemegang sahaln telah men)etor penuh modal sebagalmana tersebut

dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ini sejumlah 800.659 050 (delapan

mtus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh) saham atau

dengan nilai nominal selumhnya sebesar Rp. 16 013.181 000,- (enam belas

milyar tiga belas juta seratus delapaa puluTr satu dbu rupiah) telah

ditompatkan dan disetor penuh oleh p*f, p"-"gung saham yang

bersangl:uta[ kepada Perseroan. -----__---

-susuna! pemegang saham Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut : -

San Miguel (L) Private Limited, berkedudukan

di I-abuan, Malaysia sejumlah 461.061.150

(empat ratus enam puluh tujuh juta enam

puluh satu dbu seratus lima puluh) sahanr,

dengan nilai nominal selurubnya sebesar

sembilan milyar tiga ratus empat puluh satu

juta dua raius dua pult lh t iga r ibu Rupiah.... . .  :  Rp.9341.223.000'-

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta -

I sejumlah 210.200.700 (dua rahrs sepuluh juta
I
I 

dua rahrs ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai

bominal 
seluruhnVa sebesar empat milyar dua

lu.





-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

-setelah saya, Notaris, rnembacakan akta ini kepada para penghadap dan

para saksi dan kernudian diterangkan oleh saya, Notaris, dalam bahasa

Inggeris kepada para penghadap, yang menurut keterangannF kurang

paharn bahasa Indonesia, maka segera para penghadap, para saksi dan saya,

Notaris, menandatangani aka ini, sedang para penghadap selain menanda-

targani akta ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lampiran

tenendiri lang dilekatkan pada minuta akta ini

-Dibuat dengan satu tambahatr tanpa gantian maupun cotetan. ----__-----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempuma. ----------------__------

I =o*"*r*oo, ,a"ooAr 'ALINAN 'ANG .AMA BUN'IN'A:

(MOCTIAMAD NOVA FAISAL' SH, MKr)

Notaris Kota Jakarta Selatan




