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P',E. l!ilrgNltrN ROf,OK EJrp (IDNO qANl Sk ---
liErl' DlgrnqrN[ Et. qrD € otarr{ lbk

- Pada hari ini, Selasa, tanggal
Agustu3 duaribu duapu-luh satu),
mulai pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu -----*
Indonesia Barat) sarnpai dengan selegainya pembuatan

akta ini
- Hadlx dihadapan 6aya, SI|!I mnUL nlI"ING, Sarjara
llukun. l'agl'ster X6rotaliata!, Sotalis dl gurabad,a, -
dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal-
oleh saya, Notaris, yang akan disebutkan pada -----
bacian akhir akta ini : ------
1. Tuan HERRY sUsIANto, sarjana Hukum'

I I.lanajemen, lahir di Surakarta, pada

Magister --
tanggal ---

9-11-1-957 (sen cilan Novenber seribu
senbilanratus linapuluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, Bwasta, berterpat tinggal di },,,ediri,
jalan Pemuda nomor 2 RT.003 Rw.005, Kelurahan -
Dandangan, Kccamatan Kota, pcrncgang Kartu Tanda

Pcnduduk (NIK) nomor 35?10209115?0003 , -------
Tuan ANDIK WAHYUDI, lahir di ,Jornbang, pada ----
tanggal 11-9-1971 (sebelas September seribu ---
sembilanratus tujuhpu).uh satu), llarga Negara

Indonesial Karyawan slrasta, bertempat tinggal -
di Jombang, jalan Ranlcutan C-1, RT.002 RW.004,-

f.elurahan l'.epanjen, l"ecamatan Jon{cang, pqnegang

f.artu Tanda Pcnduduk (NIK) nomor
1411nol 1nO?1nnno

- menurut keterangan mereka dalam hal ini ----*
bertindak dalam kedudukannya masing-masing --*-
sclaku:
a. Direktur dari dan demikian sah mevlaki li ----

untuk dan atas nama Dcrscroan tcrbatas PT, -

2-S-2O2I (dua *---



PERUSA}IAA}I RoroK TJAP CUDA}IC CA.RAM Tbk, atau
disj,ngkat pT. GUDANG GARAM 1bk, berkedudukan
di l"ediri, ouatu perusahaan yang didirikan -
berdasarkan hukrim Republik Indonesia, yang _

anggaran dasa-rnya telah diubah secara ____-_

keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan_
Undang*Undang Republik Indonesia Nomor __-__

40 Tahun 200? tcntang pcrscroan Tcrbatas, __

dan berikut dengan segenap pengubahan
sebagaimana te"rmuat dalam akta PERNYATAAN *_
KEPUTUSAN RAPAT PT. PERUSA}LqAN POKOK TJAP --
GUDANG GAMl,f Tbk atau dieingkat pT. GUDANG _

CARAM Tbl., tcrtanggal 18- 12-200A
(delapanbelas Desember duaribu delapan) __*_

nomor 27, dibuat di hadapan DYAH AI,IBARWATY _

SETYOSO, Sa"rjana Hukurn, pada h,aktu itu ____-

Notaris di su-rabaya, perubahan mana telah *_
mernperoleh persetujuan dari yang berrenang _

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan __

l.{ente"ri Hukum Dan Hak Asasl Hak Asasi
Manusia Republik fndonesia, tertanggal __*__

11-3-2009 (sebelas Ma-ret duaribu senbilan) _

nomor AHIJ-06935 . AH. 01 .02.Tahun 2009. ----__-
be.rtal ian dengan i *---*-----
- NKta BERI TA nc^Rn RAPAT UI\'LrM PEMECA}IC ----
i sAHAl.r TAHUNAN pr. pERUsAnAAN p.oKoK TJAe --
I cuorurc cARAM rbk ATAU DrsrNCr.AT pr. cuDllrc

I CAR]1M Tbk, tcrtanggal 20-6-2009 (duapuluh-
l-
I Junt duarrbu senbilan) nomor 72, dibuat __

I oleh saya, Notaris, perubahan mana telah -
I aiterima dan dicatat di dalam database ---
I Si=tem Administrasi Badan Hukum
I

I Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
I

I Republik Indonesia, Lertanggal 11-9-2009 -.
I

| (sebelas Septenbe.r duaribu sembilan) ----,J....-

/.tlI dl\_/



'..'-'
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| | nomor /\HU-^H.01 .10_15644 ;
I

| - I\kta BERTTI\ ACAR RAp T UMjM pEMEcANc ___-

, duaribu sepuluh) nonor AHU_AH.01.10_25723;
I

| - Akta BERITA ACARA RAPA? UIIUM PEI"IECJ\NC ____
I

SATTAM TATIUNAI,I PT PERUSA},AA}.I ROKOK T!,AP ---
GUDA}IC. C'\R^M lbK ATAU DISTNCKAT DISINGKAT-
PT. CUD/\NC cARnM lbk, tcrtanggal I.t _6_2010
(tujuhbelas .Iuni duaribu sepuluh)
nomor 29, dibuat oleh saya, Notaris, _-___
perubahan mana teLah diterima dan dlcatat_
di dalam database Sistern Adrninistrasi ___*
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ____
Asasi Manusia Re1>ublik Indonesia,
tcrtanggal 12-10-2010 (duabclas oktobcr __

SAHAM TAHUNAN PT. PERUSNIAAN ROKOK T.JAP --
GUD/WC C/\RAM lbj< ATAU DISINGKAT PT. CUDA}IC
GAR.nM Tbk, tcrtanggal 27-6_2012 (duapuluh_
tujuh .Iuni duaribu duabelas ) nonor 5?, ___
dibuat oleh saya. Notaris. perubahan mana_
telah dit.erima dan dicatat di dalan
database Slstem Adninistrasi Badan ttukun _

l'.ementerian Hukun Dan Hak Asasl Manusia -_
Republi k Indonesia. tertanggal 31_10_2012_
(tigapuLuh satu Oktober duaribu duabelas _

duabclas) nomor AHU-AH.01 .10_3gg33; ______
Akta BERrT ACARA B^PAT UMT.JM pEMEGANC ____
SA}TAM TAH{,'NAN PT. PERUSAHAAN POI(OK T.JAP -_
GUDANG GARAM TbK ATAU DIST}IGKAT PT. CUDANC
c R M Tbk, tcrtanggal" 29-6_2013 {duapuluh_
sembilan .Iuni duaribu tigabelas) nomor ___

111, dibuat ol-eh saya. Notaris, perubahan_
mana telah diterima dan dlcatat di dalam
database Sistqn Adninlstrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia _-
Republik fndonesia, tertanggal g_g_2OI3

It-
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(senrbilan Septernber duaribu tigabelas )

nomor nHU-Alt,01.10-37551 ; -----*___-____*
- AKta EERITA ACARA RAPAT UMUM PEMECANC ----

SAHAM TAJJUNAN PT, PERUSAHII\N ROKOK TJP,P .-
CUDNNC CARAM TbK ATNU DISINCP\T PT. CUDI\}JC

C^nl\l'{ Tbk, tcrtanggat 24-6-20!4 (duaputuh_
enpat Junl duaribu enpatbelas) nonor 10L,-
dibuat oleh saya, Notaris, pe-rubahan mana_

telah diterima dan dicatat di dafan
daLabase Sisteft Actninistrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -_
Republ.ik Indonesia, tertanqgal 14-?-A014 ,
(enpdtbelas Juli duaribu empat^belas) --
nomor A-FIU-I9484 .40 ,22 .2OI4 : -------
Akta BERITA ACAPJ\ PJ\pj\T lllrtt l FEMBCANC ----
SAHAM TA}IU}IAN PT. PERUS,q!',qAN POKOK TJ.\P --
CUDAIIC CARAM Tbh ATAU DISIlrCf.lT pT. CUD NC

CI,RAI', Tbk, tcrranggal 27-6-2015 (duapuluh-
tujuh tujuh Juni dua"ribu linrabefas) nomor,
92, dibuat oleh saya, NoLa.ris, perubahan -
mana telah diterima dan di.catat di dalarn -
S-istem Administ-rasi Badan Hukum

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi l4anusia - -
Republik Indonesia, tertanggal 14-7-2015 -
(enpat.belas .tu.l i dua-ribu .limabe].as) nono.r-

AHU-AH. 01.03. 0951537i ---------
- AKta FER}IYNTAA}I DIREKSI PT, PERUSAIL\A}I ---

P.OKOK TJAP CUDNNC CNRAI.I TbK ATAU DIS]}ICru\T

FT. CUDNIC C^RAM Tbk, tcrtanggal 23-1-2OI5
(duapuluh tiqa JuIi dua.ribu linabelas) ---
nomor 21. cljbuat di hadapan saya, Notari.s,
perlrbahan mana telah dite-rima dan dicatat-
di dalarn Sistem Adrninistrasi Badan Hukum -

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi l{anusia --
Republik Indonesia, te-rtanggal 21-9*2015 *

o
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(duapuluh satu Agustus duaribu lirnabelas) _

nornor AHU-^H.01. 03-0958 920; ---____
NKta PERNYNTAAN DIREKSI PT. PERUSJ\HTVW ---
ROKOK TJAP GUDANC CAR^M TbK NTAU DISTNCKAT
PT. CUDAIIC CARAM Tlck, tcrtanggal 2L_g_2OLb
( duapuluh satu September duaribu
limabelas) nomor 52, dibuat di hadapan ___

saya Nolaris, perubahan mana telah
diterima dan dicatat dalam Sistem
A&ninistrasi Badan Hukum f,.ementeri.an Hukuh
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, _

tertanggal 9-10-2015 (sembllan Oktober ___

duaribu l imabelas ) nonor
AHtt-AH. 01 .03-0971909, --
Akta BERITA ]\ct\Rn RAPAT nMullt ptsMEcANC ____

SA}IAM TAHI,,NAI\I PT. PERUSAIIAAN ROKOK TJAP --
CUD/NG CI\RAM TbK ATAU DI9INCKNT PT. CUDANG
qARJ\M Tbk, tcrtanggal 26-6-20\9 (duapuluh_
enam rfuni duaribu ssnbi l-anbelas ) , nonor _

16, dibuat oleh saya, NotarLs, perubahan _

mana telah diterima dan dicatat di dalarn _

Sictem Administrasi Badan Hukurn

Kementerian Hukum Dan Hak Asasl Manusia -_
Repubtl k fndone€ia, tertanggal ].z-:-2O7g -
(duabelae ,Jul i duaribu serbilanbel.ag) ,
nomor AHU-AH. 01 .03-029?304. ---------
,\kta BERITA ACAR^ Rnp T UI,{IJM FEt/tBCI}tC ---_
SAI{AM TAHUNAN PT. PERUSA}AAN ROI(oK TJAP --
CUD,\NC GANAM $cK ATAU DISINGKJ\T PT. cUDANc
GAR.nM Tbk, tcrtanggaL ZB-?-ZOZO (duapuluh_
delapan del.apan Agustus duaribu duapuluh),
nonor 33, dibuat oleh saya, Notari3, _____

perubahan mana telah diterirna dan dlcatat_
di dalam Sisten Actniniatrasi Badan Hukum -

kurn D.gn

o
Ksnen an Hu Hak Asasi Manusia --



,l ttgDubifl,k'jr.Iddoaeaia, tertang.gal ..L B.9-2O2O :
fdcL apairbeJ" as ,Sq}te&Fr dueribu duapuluh),

'! r r.l . te,EtengEa1 7-10-2O20 (tujuh Oktder ------
duarilrl ,.drapuluh) , nonor 5, dlbuat dt ----

I I hadapan :gaya, NotarLs, peJ:ubahan nana ---.-
telali.n€@€roleh persaluJ uan dari yang ---
benEBang, sSagainana ternyata darl Surat-
I(dputll,Ean l,lenterl tlukum Dan Hak Asasi ----
'Manu,g 

j.a 'n€publtk IndonesJ-a, tertanggal ---
2O-LO-2O2O (duapuluh oktober duaribu -----
duapuluh), nonor
'AIdJ.00?152,6.All. 01. 02. T lluN 2O20, pcrubahan

mana . Jr.igra:-telah diterima dan dlcatat di --
' dalen:'sistem ;Adnlnlstrael Badan Hukum ----
. K€ai6nt6rian Hu*rn Dan Hak Asasi Manusie --
nepublik'IndonesLa, tertanggal 2O:LO-2O2O

(duapuluh Oktclrer duarlbu duapuluh). norNo!

' ,AI*l-rIH: 01.03-0399599. --
J - Wrt rta selanlutnya dls€but t'Peraeroan".t-

" I u, belaku krasa dari para p€nagang saham

I sebagal.nana . ternyata dalam akta BERfTA --::---
I.l ACARA RAPttr r,l{ru PEMEGANG gAHeH ?Alrrn{AN ----

, I rrxwm pr..pgRU$AHAAN RoIoK T+rA,p GtDAlfG ---
II 'C'\RJ\}{ TbK.JTEJ\U DISINCKAT.PT. q,'DT\NC CARNM --
I: f f,rkr tertanggal..S -7 -:2O2! (delapaD Juli ----=

, I auariuu duaputuh satu), nqtor 6, dLhruat ----
? oleh saya, notaris. ----------

,- lbnghadap,:b€rtindak sebagainana tersebut. di atas-

'.t€rIsl.h -iiatrulu;lEneratrgkar dalam akta lnl : ------
.- bahwa pada-rtsngtal s-7 -2o2t (delapan .rull duaribu .,



duapuluh satu), telah diadakan Rapat Umtm pemegang_

- bahwa saham ]rang hadir dan atau diwakili clalarn __

rapat berjuntah diwakili sejumlah 1.692.936.330 ___
' {satu niliar enam ratus serrbilan puluh tujuh juta _

aenbil-an .ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tlga
priLuh) saham atau sama dcngan gg1246 t (dclal}in -__
puluh dclapan koma dua ratus crpat putuh cnam______
persen) dari 1.924.098.000 (satu nillar
sefid]ilan ratue dua pul-uh e|rq)at juta detapan puluh _

delapan ribu) saham )rang merupakan seluruh saham __
perseroan yang telah dikeluarkan atau ditenpatkan _

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang*Undang
Nomor 40 Tahun 200? Tcntang pcrseroan Tcrbaras ____
telah dipenuhi. -------__
- bahwa sebagalmana ternyata dari akta BERfTA _____
ACARA RAPAf UMIJI.! Pd},IEGA},IG SAHAM TAHUI{AN FT. ----.--
PERUSA} \AN ROT.OK ?JAP CUDANC GARAM TbK ATAU -------
DISINGKAT pT. GUDANC CAB1IM Tbk, tcrtanggal E_7_2O2:
(delapan .IuIi duaribu duapuluh satu), nomor 6, ____
dibuat oleh saya, notaris, antara Lain telah
mqnutuskan : ---------

- lhEt€tuju1 rhrnrbela! l[flare! Da.ar ____-__
Pcractloaa .-ra allena Daql€suaia[ d6!ee! *_
trct€otu:8 teDg dlatur dala isretura!
otorltr. orrr Lu.!g![ fbr 1s,/porR .Otl/z}2o
lIahu! 2020 teDtaag brcalia Oa! _-_-___-_-___
PeBlclelggaraaa l4)at tFia Eegatrg g.h,r, __
P.nrsabaa! t[Glbula dala b€atutr daa i3i ____
s€bagaLData brul.x olcb Dir*31 ____
ftric!otr| d€oga! tulduk Dtda a--
E ng.etbatllatr l3€totu8! iasatura! rsuldalo_
urilalgt! I'atg betlal$r, G!Ja.U scbcgaLEala _
t€rcaltrr dlra Lqrir3a! Barita .lcarr n4rrt.---.=.-- /*-\(v



....

[ 
- OenOan dernikian merubah pasa] 11, pasal 12, *___-

I nasal 13, pasal 14, /tnggaran Dasa.r pcrsc.roan, -----
I sehinSga untuk seLanjutnya seluruh anggaran dasa"r _

I 
perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut I _

I ------------ alDa daB t|eqrat xRludutEa!
I

| -------_ pa8al 1
| 1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas :_

I 
."t pERUsAtrl\N Rol.oK TJAr cuD?wc cAnAM Tbt(- _-__

I atau disingkat .pT cUDAl,lG GAnAM T)k,,,
I

I berkedudukan di f\ediri, (selanjutnya dt.sebut. *_
I| "PeraeroaD

2. Pcrsc-roan dapat rncnbuka kantor cabang dan atau_

I 
fantor perwakitan di tempat }ain, baik di dalarn

I 
dan atau di luar wilayah Republik Indonesia __*

I sebagainana ditetapkan oleh Direksi perseroan -
I dengan pe-rsetujuan Dewan Komisarls perseroan.__

irrngtca lya*tu b€rd.trj.aiE pers.roaD
Earal 2

lerseroan ini didirikan untuk jangka waktu t.idak __
terbatas lamanya terhitung ,sejak tanggaf 17_11_1971
( Lujuhbelas Nopefiber seribu sembilan_ratus
trujuhpulul satu) . ______

----- !4alrsud,da! |[ujus! scrta f,egiataa Usaba ______

Faral 3
t: Maksud dan tujuan llerse.roan iaLah !

I
- | a' rndustri; - ------*---

I,l b, pc-rkcbunan;
t-;:l c. Pemasa-ran.,---------_____

2. Urtuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -_I

I atas perse-roan dapat menjalankan kegiatan usaha
I sebagai berikut ; __________

- l A. Mendiri kan dan menjalankan usaha Indusr-ri r_| 1. Iadustri Fr€tak,
f.elonpok ini mencakup usana pembuatan _-*
lrelek yang mengandung tenbakau rajangan,



2.

krosok rajang, cengkeh rajang, dan ------
tanbahan bahan-bahan perisa. yang -------
menghasilkan campuran beraroma khasr -----
dillnting dengan berbagai bahan ---------
penbungkus ( ambri/papi r/tipping)
Termasuk industri kretek tangan, kretek-
tangan filter, dan kretek mesin. U6aha

perlrungkusan/pengepakan rokok tanpa -----
melakukan pembuatan rokok dimasukkan ----
dalam kclorq>ok 82920. ---
D&r3trl nollot3 Putt!,
f\etrorpok ini mencakup usaha pembuatan ---
rokok putih yang tidak mengandung

konqronen cengkeh. Usaha pembungkusan /- ---
pengepakan rokok putih tanpa meLakukan

penbuatan rokok dimasukkan dalam

kclonpok 82920.------
laorsttl nohoft IEllaIa, ---------
F.elorq)ok ini rnencakup usaha perd)uatan ---
rokok lainnya, selain kretek atau rokok
putih, sepe.rti cerutu, rokok kelecnbak ---
menyan dan .rokok klobot/kairung, tembakau*
iris (TIg), cerutek, dan hasil
pengolahan ternbakau lainnya (HPTL), -----
Termasuk industri tembakau pipa, tanbakau
yang dikunyah dan tembakau sedot
( snuff )

{. D hr5trl, P€agerl'Dga! dat Dagt'lalan -----
Ielbaxau, ---
f.eLorpok ini mencakup usaha pengerinqan
daun tcdbakau dcngan pcngasapan atau ----
dengan cara lain termasuk juga usaha ,---
perajangan daun tembakau, ----------
In(l|rstrL Enubu Rokok sorta trclsagk+ran --

3.

s.
rolok liiE I.a, 

---\{----



,--"'t'
}-
I KeloaOok ini mencakup indugtri pengolahan
Ir ,l teflbatau yanE belu-u diklasif lkasikan __-_
ll dite4pat lain, sepertl industrl'l

; 
l: 

. tremoOenl sa sl. atau rekonsLl-tusi tsrbakau
'l dan tcudcakau bcrcaus. TcErasuk pcrnbuatan_

I U"*u rokok, scrta kclcngkapan rokok ----
.l - .' 
I 

Larnnya, seperti kel€ilbak nenyan, saus -
. -l rokok/ tenbakau uwur, klobot, kawung _____

II se.rta pe$uatan f i lter . ----_
, Menjalankan usaha dalam bidang
pcrkcbuna n'-: !

1; tGi*6U!r|r lcbartu,
trel.oq)ok ini mencakup usaha pertebunan-
mulai darl keglatan pengolahan lahan,--
penlre0nalan, p€nblbitan, penanarEn, ____

t,

f femefiharaan dan pemanenan jika renjadi
I setu kesatuan keglatan tanaman

,.,.1r;r rtdtidaka . Tertnasuk kegiatan perberslhan

I dan perajangan tsnbakau yang tidak ----
I dapat dipisahkan darl kegiatan ________

' I perk$unannya. f\egiatan penrbibitan dan-
.'.;. nedenlhan tanaman tefirba kau juga -----_

U€rcakup dalam kelfiipok lni. -------____
8. l!!80!a CoatEd,

f.eloteok lnl mencakup usaha perkebunan_
, nui.ai dari keglatan pengolahan lahan,__

penyemaian, penrbibitan, penanaman, ____

lt€ndlilleraan dan peeanenan cengkett. --_
'I .Termasuk kegiatan penbibitan dan ______

'l

,f fefouwolr lni mencakup usaha, perdaqangan __

I besar hasil pengolahan ternbakau dan bumbu

': 'ii ri31s16; "apelti rokok kretek dan rokok -----
''''''|t puti.rl-.:-:i"------- -^.'Pq'-!-----6

\_/



leclal ------
Faral {

1. Modal dasar ferseroan beriunlah
fts 1.158.000.000.000.- (satu triliun selatus --
lima puluh delapan miliar rupiah) terbagi atas-
2.316.000.000 (dua miliar tiga xatus enam belag
juta) saharn, masing-masing saham bernilai -----
nominal sebesar np 500,- (lima ratus ruplah) .--
Dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan, --
ditelrpatkan dan diambil bagian serta telah ----
disetor penuh dengan uang tunai sebanyak

1.924.08S.000 (satu miliar sernbilan ratus dua -
puluh qnpat juta delapan puluh delapan ribu) --
saham atau dengan nilai nominal seluruhnF ----
sebesar np 962.044.000.000,- (sembilan ratu€ --
enam puluh dua miliar enpat puluh empat juta --
rupiah) oleh para pemegang saham, dengan ------
perincian dan nilai nominal saham yang

disebutkan dalan akhir akta ini.---
saham-saham !'ang masih dalam siry)anan akan ----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan ----
Pelse.roan, dengan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Sahan (untuk selanjutnya disebut -----
*RUPS") dcngan syarat dan harga tcrtcntu yang -
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan ----
Dewan f,.omisaris dan harga tersebut tidak
dibawah ni.lai nominal, pengeluran saham

tersebuL dengan mengindahkan ketentuan dalam --
Anggaran Dasar ini dan Undang-Undang tentang --
Pcrscroan Tcrbatas, pcraturan pcrundang--------
undangan di bidang' Pasar Modal dan peraturan --
Bursa Efek di tenpat mana saham-eaham perseroan

dicatatkan . -
Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ---



lrpuD:'eida*- ber$ru jnd .l,,ang d4at dinilai dengan
, dGiigaD. ,heti:rft.tian sebagal beri kut 3 _______

;. bonda I|ang'akan dijadikan setoran moda I ---
-,.,..diftaksudj reaj:[b, dturmmkan kqrada pubt ik pada
',, lsaau,pdnanggl.lan RUPS n€ngenal penlptoran _

:i rtorgobuL, , -i.e--5------
.- benda,yanE, dijadikan ssagal setoran modal_
i rgaJib dtrrntrLal oleh penilai yang terdaftar _

di, Otodt|r Irrr f.l||lgrB (dahulu Badan ___
'' Pcng.dilras Pa$ar Uodal dan Lcad*1ga Kcuangan, _
' €etranJutnya. Otoritae Jasa Keuangan disebut_
r. IOJR") .dan tidak diJamlnkan dengan ca.ra ___
' apapun, juga;, =*----
' ' irEtt'eroleh,.,per.setujuan Rapat Umum penegang_
'Sahan dengan kuorum sebaga J.mana diatur __-_
&lac Fasal. 1{ ayat 2 Anggaran DaEar lni; _

. da lam ha-l, benda. yang dljadilan sebagai ____
: seEoran.. ftodel dllakukan dalam bentuk saham_
' 'fbrseroen lrang. tercatat di Bursa Efek, naka
. halganye. ,ha!us' ditetapkan berdasarkan nllai

' paaar rrajat3, dan ------
r, dalan.:hat. p€nyetoran tersebut berasal darl_
'laba ,yang ditahan, agio saharn. laba bersih_

:' Perseroaft,ldan, atau uneu-r modal sendlri,
," rm ka.-l:rbd. ditahan, agio aaharn, laba bersih_

.Der€€roan,dan atau. unsur modal eendiri ____

Iainnya tersebut sudah dimuat dalam Iaporan
Keuengan.,Tahunan terakhir yang telah ______
diperikea Akuntan yang terdaftar di O.IK *__

,' rdehgafl pendapat waJar tanpa pengecuallan. __

Setiap, .penahbahan nodal rnelalui pengeluaran
Efek 8er:sifat. EkultaE (Ef€k Berslfat ______

Ekuitaa adalah saham atau Efek yang dapat _
.dituhar.dengan sah;m atau Efek yang
rcngandung hak untuk mcn'Qcro

@

l.ch saham -----



antara lain Obligasi Konversi atau Waran, -
dari. Perseroan selaku penerbit) yang ------
dilakukan dengan pemesanan. maka wajib ----
dilakukan dengan menrberikan Hak Menesan ---
Efek Terlebih Dahulu kepada pernegang saham*

yang niunanya tcrcatat dalam Daftar Pcmcgang

Saham Pcxscroan pada tanggal yanq ---------
ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang -
menyetujui pengeluaran Efek Eersifat *-----
Ekuitao tersebut, dalam jumlah yang --*----
sebanding dengan jumlah Saham atas nama ---
rnasing-masing pemegang saham yang tel"ah ---
tc-rdaftar dalam Daftar Pcmcgang Saham -----
Pc.rscroan pada tanggal tcrscbut. ---

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -*-
neftberikan Hak Mernesan Efek Terlebih Dahulu

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam

hal pcngcluaran saham : ----------
1) ditujukan kepada karyawan Perse.roani --
2't ditujukan kepada pemegang obligasi atau

Efek lain yang dapat dikonversi menjadi
saham, J"ang telah dikeluarkan dengan --
persetujuan Rapat Unum Penegang Saham; -
dilakukan dalam rangka reorganisaei dan

atau restrukturisasi yang telah
disetujui oleh Rapat Umum PeneganS ----
Saham; dan atau -------
dilakukan sesuai dengan peraturan di --
bidang Pasar Modal yang merpe.rbolehkan-
pcnarbahan modal tanpa Hak Mcncsan Efck
Terlebih Dahulu. -----

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu waj ib ----
dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam --
jangka waktu sebagaimana dltetapkan dalam -
p€!aturan

3)

4)

--__
di bidang ----



I
f.

d; tfgk', Be,rsi fat Ekuitas yang akan dlkeluarkan
' ol€h.- F,ergeroan dan tidak dianbll oleh -----
r- IsFganEr! *Iak M€mesan Ef€k Terlebit! Dahulu _

dalarn'Jangka rdaktu yang dltetapkan oleh ---
Di're*st.sesuai dengan ketentuan perundang--
rndaagan:di bidang pasar Modal dan -------_

. pe.laul.ran Bursa Efek di nana saham-Baham __

ferseloas dicatatkan, harus dlalokasikan __
.'r kc4ra,oa.' .scmua pcmcgang saham yang mcncsan __

' ttanbahan..gfek Berslfat Ekuitas, dengan -__*
: .kstentuan. apablta jumlah Efek B€xsifat *-__

Ekul,tas ^ ya.ng idipeaan melsihi Jumfah Efet _

i .Be.Eslfab 'Ekuitas yang akan dikeluarkan, ___

Ef.ek, BersLfat Ekultas yang tidak diarbtl __

: terscbut" wal ib dlalokasikan sebanding _____

denganr jrsnlah Hak l,bnesan Efeh Terlebih __*
iDahulu. yang dilaksanakan oleh masing_masJ.ng

Pcdcgang ,saham yang nrcrEsan tarbahan Efck _

Bergifat :Ekuitas. -------
Dalam; haJ. rnasih terdapat sisa Efet Bersifat

, Ekultas yang tidak diarstl bagian oleh ____
rpemegang ,saham s€bagaimana dimakzud huruf d
d* dtas,. maka dalam hal terdapat pennbeli __
silaga, Efek Berslfat Ekultas tersebut waj ib

: 'dl,aJ.okaslkan kepada pihak tertentu yang ___
tbertLnddh sebagai perrbel i siaga dengan -___

... hdfgn. dan' syaEat-eyarat lrang
Penardsahan modal disetor menJadi efektif __
aetelah: .terj adinya penyetoxan dan saham ___

' 'y6ng diterbitkan mcqpunyai hak_hak yang ___
.€r $a d€ngan saham yang menrpunyai

' klasifikaEi.
: Perger-l)ah,

I.ang sarna liang diterbitkan oleh
dengan tidak mengurangi ________

nerseroan untuk nenrohon ____-_*__

( \1)



6.

persetujuan dan atau mengurus pendreritahuan
kepada Menterl Hukun dan Hak A€asi Manusia-
Republ ik Indone,sia. --

Pelaksanaan pengeluaran saham yang maslh dal"am-

sirpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar
dcngan saham atau Efck yang mcngandung hak ----
untuk merperoleh saham, dapat dilakukan oleb --
Direksi berdasarkan persetujuan p€pat Umum ----
Pcmcgang saham Pcrscloan yang scm:Ia tclah ----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan --
mengindahkan Anggaran Daear ini dan ketentuan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta-
peraturan Bursa Efek di tenpat di mana saham---

saham Perseroan dicatatkan. ---------
Penahbahan modal dasar dilakukan sesual denqan-

Undang-Undang tcntang Pcrscroan Tcrbatas,
peratuxan perundang-undangan di bidang Pagar --
Modal, dan Anggaran Da€a! ini.--

ar'al 5 ---
semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---
adalah atas narB yang dikeluarkan atas nama ---
peniliknya, sebagaimana terdaftar dalam Daftar-

Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatlkan-

kctcntuan pcrundang-undangan yang

Perseroan hanya mengakui seorang

Badan Hu kurn sebagai Pemilik dari
yaitu orang atau badan hukum yang namanya -----
texcatat sebagai p€milik saham yang

bcrsangkutan dalam Daftar Pdncgang salram' -----
dengan maq)erhati kan ketentuan perundang-- ---- -
undangan Yang bcrlaku
Jika satu sahan karena sebab apapun nenjadi ---
milik beberapa orang, rEka mereka ]rang meniliki

bersama- sama itu diwaj ibkan untuk menuniuk ----

I,

lz

1.

II'
bcrlaku. -----

atau €atu ----
eatu eaham, --



,1,

:,,,igecara i+d.Etulis. r,aeorang diantara ncreka atau -_
'" sed.rarig la{a;,aebagai kuaga mereka bersama dan -
'rihdnyb hatid idaDi., ilranq dtberi kuaga atau yang ---
,: .dlitriiriu'k itu,::saJe",!'ang dlmaEuklan dalam Daftar-
lj,{€m€igang.Sahai aarl :hanus dianggap sebagai -____
.r |pemdEatrg.r'8ahan ,€Shli Eaham yang bersangkutan ---
i:'.sefta be,rhak tnelqrergunakan hak yang di.berikan -
,r iol'Gh trukllBt ata.s ,saham tcrscbut. -

4i': ,Selamar r ket€ratuan. dalam ayat 3 dl atae belun ---

,1,. 's"ha* beruFE glrati aaham atau aurat kolektif --

1. -dilaksan&*abr.,mal<a pa.ra peregang sahan tersebut
I

" I tidak .berhak "rmngeluarkan suara dalam RUPS, ___
I

| . sadangkila. pertraya.ran dlvlden untuk saham
I

| | .tersebut ditanggdrtan. ----------
I{- 5. ,nedr}ti+-€aEr} -sah€fr at€u lebih menurut hukum ___

I i, flilus, turdulr. ,kcpado .Arggaran Daca! dan kcpada -
. l: ,; s€tura. .kelxrtusan f/aag dla.sil dengan sah dalan _

I
;i.1 i: Rtl?fl iscrta pcraturdn pcrundang_undanga! yang -_

. , ' ,"-bc,rlaldi;:+r,--r----
I--- 'l- 6i;tr- rbiJ.rritth "rtaba{"-jrEinE "difeluarkan oleh .Dergeroan _| -r .

"l ''rdlipat 'dlia|iiit 6p66 derigcii rrengikuti ketentuan ---
I | 'r rpenaturanr g:ellundengr-undangan nengenal- penrberian

| ;deninan,..sahan, .peraturan perundang_undangan dl_
| , fiiaane +as€r-l{oda}, -Undang Undang tentang ___

| .Pcrccroan .tcrbatac;: :dan pcraturan pcrundang____
I

I rf undangien .lal.nrnra. -'--ll
l. ?.: t ntuk sahanrgahom .pdrrc.roan yang tcrcatat pada_

I nuroa Efclitibcrtahr..kctcntuan pcrundaDg_undangan

| .,"d1 :bi<fdnS: Faear;ldodal. dan peraturan Bursa Efek_
tl d.i teeipat, dt..nana- sdham-saham tefsebut
. 1 i,r dicataikan!.-iF.d:--rn-:-

-t--

saham atas. n€na ipenri,l l knya yang terdaftar dalan



Daftar Psnegang Saham, sesuai dengan ketentuan_
perundang-undangan di bidang pasar Modal dan __

peraturan Bursa Efek di tellpat di rnana saharn___
saham Perseroan dicatatkan . ---------
Pcrscroan dapat mcngcluaf,kan suatu surat
kolektif saharn yang menberi bukti pemillkan ___

dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang-
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----_____
Pada surat saham harus dicanturnkan sekurang____
kurangnya ! ----------
a. natr&l dan alanat para pcmcgang sahami
b. nomor surat saham; -----
c. tanggal pcngcluaran surat saharu
d. nilai nominal saham;

e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan_
t'
I oleh Direksl . ----

Pada surat kolektif saham harus dicantumkan __-
gckurang-kurangnya : -------
a. nanE dan alanat pcncgang saham; ---__
D. nomor eurat kolektif sahami -____
c. tanggal pengelua.ran surat kolektif saham; _

d. nilai nominal saham;

e.. jumlah gaham dan ncmor urut sahan-saham ---

lr
bcrsangkutan; ----------

. tanda pengenal ssagaimana akan dltentukan_
oleh Direksi

Surat sahan dan surat kolektif saham harus ____

dlcetak sesuai dengan peraturan perundang______
undangan di bidang pa6ar Modaf dan _----_______
ditandatangani oleh seoranq anggota Direksi.-__
Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak
langsung pada surat saham dan 6urat kolektif __

saham yang bcxsangkutan

4.



:l

I

' fenge$laran 'eur4t, Eaham penggantl tarecbut ----
dapeF dllFrukal ,11*a Peraeroan menerlma buktl -

::i. yalg. cY,Krrp h+r€ :, ---;

-. ll , &1-l +euraq'#lr.,* yang rusak ters€ltut raj ib ----
dt|q{'P3;ita4.}ntq\,ditukar dengan surat saham -

a,. . Pibak yang ne4galukan permoltonan tertulis -
J penggant-ian .saharn adalah penillk surat ----

"l
. I saham .tcrscbut. ------:--:

I 
I . qul-kf..(t.L.lJi.f!.r:,Yl..-

. l" n. .Berseroan tel-ah rrenerlma surat saham yang -
I'

I tugak:----t-

I

| -, pengganti-.y44g,Ci[elu?rkan Dlreksi' surat sahatn
'rl
I a"tt .Yglrs rupPk itu dimrsnahkan oreh Dlreksi --
I a"r.t. Rapat Direlgi, hal mana halus dlcatatkan-
t-
'| aalal: Ri.salal,ti LtEpqt te4,3ebut ' ---------":-------

2. Dafats h1lu ,-.SYrR! Satram hllang. penggantian surat

l. - ..sehen.,le.rseJcut dapat dllakukan j ika Ferseroan -

l,. menerima buktl Ya49, cukup bahwa t -------------
t-
I t' pihak,)raus mengajukan'permohonan

I

l
1

1
J

1

{

I

l



'---

I sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

?

I
4.

Semua biaya untuk penge.Iuaran surat saham -----
pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik ---
surat saham yang bcrsargkutan. ------
Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari --
saham yang tcrdaftar pada Bursa Efck bcrlaku --
peraturan Bursa Efek di tenpat dimana saham ---
tersebut dicatatkan, dengan tidak nengurangl --
pcratu.ran pcfundang-undangan yang bcrl aku. -----
Pengeluaran Gurat eaham penggantl untuk suatu -
surat saham nenurut Pasal ini, mengakibatkan --
surat saham aslinya nenjadi batal dan tidak ---
berlaku lagi. -------
f*etentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai -
pengeluaran surat saham pengganti Juga berlaku-
untuk pengeluaran pengganti surat kolektif ---"
saham atau Efek Bersifat Ekuitas.--

Pasal ini yaitu :

saham dalam Penitipan Xolektif pada tembaga

Penyirq)anan dan Penyelesalan harus dicatat-
da lam bu ku Daftar Pqncgang saham Fcrscroan-

ataa nama Lembaga Penyimpanan dan ---------
Penyelesaian untuk kepentingan panegang ---
rekening pada Lenbaga Penyilpanan dan -----
Penyelesaian; ----------
saham dalam Penitipan l'.olektif pada Bank --
F.ustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
dalarn rekenlng Efek pada Lenbaga

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas -
nama Bank f.ustodian atau Perusahaan Efek --

I
I

I

I

I
I

I

--- ItdtlDrr ebktt't
P.raI 8

saham-saham Pcrscroan yang bcrada dalam -------
PenitiDan f.olektif berlaku ketentuan dalam ----

t

a.

b.



'. ff.Jfenlag.' pada, ':Ban'I f*ustodian atau

| : ;fl!"*F"F{:'r-' Eiea 
.

I'i c. -,,*9hila, ggla+-{ilan Fenlttlran Ftolektlf pada
I , L--r^- r^,r ------,"' f i, rB:3.l5,,41i!94i6g'nen4>akan bagian dari ------

' - | ' 
lg,r-tetor;o f;f,,a&; RekFa Dana berbentuk

. ..l,.r hoot4"k l'nveetasl kolektif dan tidak

l... tergraputq $af.anr Peqltlpan Kolektlf pada ----
. l- rcOaga Feqy..rlryinan dan Penvelesalan naka -
- | .H"lCFSq"n a-kiln 'mcDcatatkan sahur tclscbut -

. - | - Aq fopt hu)g+ Qqftar Pcmcgang saharn Pcrscroan-

1, ehl nflta Bank l(uatodian uDtuk kq)entlngan-

f,,- pernitil unlt Denlertaan dari Reksa Dana ---
| *45ap"5, lontrak inveEtasi holektif

' .J .. xoae kuaej ,&gpada Le$aga Penylnpanan dan

I renyetssalSn. sebagainana dlmaksud dalam ---

, I, s-ebaqPl,, tqq{a buktl pencatatan dalam buku -

, |' t e$aga .Pe4yi4anan dan PenyeleeaLan atau -

., . . tCE'5Fb.r$'.;. .,-i:-----|'
I , A. Perperoan rcajlb' rrenertrltkan aertlfikat atau
t'
I r ?r^-,.thh-6-n,{-i -

,.;[:: 'hr+nuf .a -di atas atau Bank Kustodlan

, L ""O.g.imqta 
-dinaksud dalanr huruf c di atas-

Daftar. Pqqlcgang Sahan Pcrscroani
I
.1. e.. PqrgeroF l tr4iib nemrtasikan saham dalam ---
It I Fgnilipan f.olelrtlf yang terdaftar atas nalrE

. 1.. ,s.nf fPff,g4*in untuk Reksa Dana berbentuk -
I

., | . Xontra)<nigYept"ti kolektif dalan buku -----
. | ,uaft"r. P€megang saham Peraeroan meniadi .---

. l, iks nana.Dihak yang dltunjuk oleh tdaga-
.- Penyiq)alad dan Penyelesaian atau Bank -:--

..PermoFonan.- mutas{ dlsar4ralkan oleh Lernbaga- ,

,,, 
, D.eg1r1,ryqr,rgn dan Penyelesalan atau Bank ----

i l..g ctqdia.n r Lepada Perseroan atau Birof.g stedi?.n I Lepada Perseroan atau Blro 
I

.j4dmlni€lrqsi. Ef,ek yang dltunjuk ----------- '

Fers_erogn, . - - - - -d-:----------
(nt
\_/



Lerbaga Penyimpanan dan lenyelesaian, Bank-

frustodian atau Perusahaan Efek jika diminta
secara tertulis oleh peme(lang saham -------
Perseroan yang bersangkutan waj lb
mene.rbitkan nota pencatatan sebagai

konfirrnasi pemegang sahan yang menjadi ----
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan adanya pemilikan suatu Jumlah *-
sahan dari pemegang saham yang bersangkutan

sebagaimana tercatat dalam rekeningnya ----
dalam Penitipan Lolektif tersebut, dengan -
ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif --
sebagai konfirmasi tersebut hams ---------
ditandatangani atas nan.a Lernbaga

Penyimpanan dan Penyelesaian' atau Bank ---
F\ustodian atau Perusahaan Efek yang -------
menyelenggarakan Penitipan l'.olektlf
terserbut sebagai bukti pencatatan dalam ---
Rekening Efek; ------
Dalam Penitl-pan f.olektif setiap saham dari-
jenis dan klasifikasi yang ,3ama yang ------
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang

h. Perseroan Ha'iib menol-ak pencatatan saham ke

I aa larn Penitipan f,.olektlf apabila aurat ----
I saham tersebut hilang atau musnah, kecuali-
I

I pihax yang meminta mutasi dimakeud dapat --
I rnernberikan bukti dan atau jarnlnan yang ----

I cukuO bahwa Pihak tersebut benar-benar ----
I sebagai penegang saham dan surat saham ----

tersebut benar-benar hilang atau musnah; --
i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke

-__



///'
i berdaegpjraD" pen€tapan pgngadilan atau -----

:,+lq4tgi Lpa34* -Ilqe{ilgean perkara pldana, --
1., : :C*l-an. ba,l-,FRsl4ninan dan .atau .slta telsebut

,".dlbes.l fiehr*lalr, €ecara tertulis oleh p€megang

..€ahan J?lg.,berppngtutan kq)ada Pcrscroan; -
'i,.Peqggang : ..qqkening Ef ek. yang Efeknya

,.,!eLca-taL.,gfl,1am Penlt ipan Kolektif berhalr * :
:,r rleng€lga.{kar.r ,suara dalaro RUPS sesuai dengan

,,;junlFlr rqa,h+n yang dfunillkinya pada rekening
.:torqcbqLi-,.:-

i.Peqpgeng rekening Efek yang berhak

.ii tmnggIqaF:lrarl suara dalam Rapat Umm

:, a, PgrrEge_ttg.;€fllram Perseroa! adalah pihak yang-

t sebagai pe{negang rekening-

. j:,.Petyelqpalan atau Bank Kustodlan
'! . sgl,€d)atfryB, 14 ( €flpat belas) harl selrelum -

an .dan P€rusahaan Efek waj !b --
,'-, nenyanlBl!(an daf,tar rekenlng Ef,ek beserta -
,,. jumf.ah €ah@r ferseroan yang dimil.ikl. oleh -
; ,rB9-ixg.-rBea i,ng penegang rekenlng pada Bank -
.: , l(usLodian , Can .Denrsahaan Efek ters&ut ----
r ikelnda .lreUqbaga Penylryanan dan ------------
' .Penyelep,a iatt, untuk selanjutnya dis€xah*an-

!, Jrgpada P€x€eroan patrLng ladat 1 (Batu) ---
r, $arl keqjB, a$elum penanggilan RIJPS.:------

r:. dtr.lqkuFenr.t,.untuk didaftarkan dalam Daftar -
.Petr.Egaqg Jahern yang lhusus dlaodialan untul

, :conyclcaggaf aan RUPS yang bcrcangkutan. ----
Saham yang khusus itu harus

oleh seorang anggota Direksi
.yang dltunjuk olBh Rapat ----

DiretaiA;
". l,tanalBr., "l4yestas i bertrak hadlr dan



rncngcluarkan suala dalam RUPS atas sahan --
Perseloan yang tennasu k dalam Penitipan ---
f.olektif pada Bank Kustodian yang nerupakan

bagian daxi portofolio Efek Reksa Dana ----
berbentuk kontxak investasi kole)rtif dan --
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif ---
pada Lenbaga Fenyinpanan dan Penyelesaian -
dengan ketentuan bahwa Bank F.ustodian -----
tersebut wajib menyanpaikan nama Manajer --
Investasi. tersebut kepada Perseroan paling-
Ianbat 1 (satu) hari kerja sebelum nUPS; --
Pe-rseroan wajib menyerahkan dividen, saham-

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan Baham kepada Lembaga Penyinpanan-

dan Penyelesaian atas sahan dalam penitipan
f.olektif pada Ler laga Penyinpanan dan -----
penyelesaian dan seterusnya Lelrbaga

Penyimpanan dan penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak--
hak lain kepada Bank f.ustodian dan kepada -
Perusahaan Bfek untuk kepentingan masing---
masing pemegang rekenlng pada Bank

I'.ustodian dan Perusahaan Efek ters&ut; ---
Pe-rseroan r,ra j lb menyerahkan dividen, saham-

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan saham kepada Bank I'.ustodian atas-
saham dalam Penitipan l'.olektif pada Bank *-
F.ustodian ],?ng merupakan bagian dari ------
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ------
kontrak inVegtasi kolektif dan tidak
te.rmasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Lerbaga Penyinpanan dan Penyelesaiani dan -
Untuk penentuan pemegang rekening Efek yang

berhak untuk mempero leh dividen, saham ----
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -



I l Kotelttif telgebut. ---
I e.- fetehtuah mengenai penitlpan Kolektif tunduk --
tfl' :f,.nada ket€ritiran t'erundang-undangan di bldang --

I Pasaf Moda I dan peraturan Bursa Efek di wi lalrah
I

l: I{epubf tk Indonesia di terBat dl mana saham-----

^ t '.sahard Persetoan dicatatkan. -l.t *'--
.' t ---- DiAtaa fEC.Dg t lra drD rlt s tANr'lrr -----

I

Eataf 9
, l' 'f.. Direkgl .waj,ib: mengadakan, raenyfuq>an dan -------

I

I menel lhira Ddftar Penegang Saharn dan Daftar ---
, :.|,:, IGrusus dt, tenpat' kedudukan perseroan. --

'petilitilan ,saham dalam penltipan frolektif --
:ditentukan"oleh RUPS perlreroan dengan -----

jiblan'BanX Kustodian dan perusahaan --
-,.Efek iuaf,;uk m€nyarpaikan daftar nama -------
':periegang rekenidg beserta jumlah saharn ----

,"PerCe.roan yang dimiltkl oleh rnereka nasing-
'rEsing kqdda tenrbaga penyirnpanan dan -----

Perfy€lesaian dan Ls|baga penyinpanan dan --
1 Penyefegitiair tersebut wajib menyarnpalkan --
'dsfta|namE penegang rekening pada j,enbaga-

fenyirFahan dan penyelesaian yang telah ---
"dikonbol,tdasi dengan nanEr perEgang rekeni.ng
: pada Bank Xirstodian atau perusahaan Efek --

. 1. set;anlcatbya 1 (satu) hari kerja setelah ---
"f tanggal frang telah ditetapkan oleh atau ---

" bcrdasafkiin kcputusan RUPS pcrecroan yang -
' r€nJ€dl dasar penentuan daftar nama -------
pe(reqang rekening untuk selanjutnya akan --
diperguoakan oleh Direksi persero.tn untuk -
rrcnyusun daftar pcmcgang saham pcrccroan --
yang berhak'atas penrbaglan dividen, Eaham -
bonus'atau hak-hak lainnya sehubungan -----
denEai pernillkan saham dalam lenitipan ----

Iiemegang Sahan

,F\(r4 )
\-/

dicatat ! ---------



!a

I

I

d.

nama dan alamat pala pcrncgang saham dan ---
atau l,enbaga Penylnpanan dan Penyel€saian -
atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang

rekening pada Lendcaga Penyinpanan dan -----
penyelesaiani *---------
jumlah, nomor dan tanggal perol€han saham -
yang dimiliki para pemegang .sahami --------
j urnlah yang disetor atas 6etiap saharni ----
nama dan alamat dari orang atau badan hukum

]tang mempunyal hak gadai atas sahan atau --
sebagai penerima jaminan fidusia saham dan-

tanggal perolehan. hak gadai telsebut atau -
tanggal pendaftaran janinan fidusia

1..

I rain selain uangi ------
II f. kete.rangan Lalnnya yang dianggap perlu oleh
t-

c. kctcrangan pcnlrctoran sahan dalam bcntuk --

I oirexsi. -
Dalam Daftar l(hueus dlcatat keterangan mengenai

kepemltikan saham anggota Direksi dan Dewan ---
I',omisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -
dan atau pada Per€eroan lain 6erta tanggal ----
saham ltu diperoleh. Direksi berkewaj iban untuk

menyinq:an dan memelihara Daftar Pemegang Saham-

dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.--------------
Penegang saham waj i-b memlseritahukan tiap
pcrubahan alamat pctncgang saham yang naranya --
tcrcatat dalam Daftar Pcmcgang Sahan atau -----
Dafta! Khusus, kepada Direksi secara tertulis'-
selama pernbetitahuan demikian belum diterlne --
dengan baik maka semua surat-surat atau

pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada ----
alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam ----
Daftar P€cnegang saham, kecuali apabila

4,

ditentukan laln dalam Angg

@
aran Dasar ini. *-----



r
I

cata,tan:oatatan daD .itau Pcruloahan-pcrubahan --
dalar0,q9.!taf ,.Pctnegang Saham dan Daftar Khusus -

oleh seorang anggoca -----
Di r..-'eJrs i . --. - --- :-- l-
Di r-eksl nenyedlakan Daftar Petnegang Saham dan -

Daflat l$usus di kantor Perseroan, pemegang ---
saham €tau wakilnya yang sah dapat meminta aqar

Daftar Pqncgang Saham dan Daftar Khusus

diperlihatkan kepada pemegang saham Itang

ber angkutan pada waktu dan jam keria ---------
Per g eroaq', .-: :,--- -- -- -- --
Pem6gang sahqm yang 3ah dari Perseroan berhak -

untuk. mela\uEan senua hak yang diberikan kepada

. sco.rang pcrncgang gaham bcrdasarkan kctcntuan --
pcrundang:undqpson yang berlaku dcngan

meflpe.rhati kan Anggaran Dasar ini'--
Pend4f,taran narna ,lSlh dari 1 tsatu) orang ----
untuk 1. (saEu) saham atau pemlndahan hak dari 1

(sEtu) saham k4ada l€bih dari 1 (satu) oranq -

tid.eF .d1,, Perkenankan. f\arenanya dalam hal --'--
penli).ilan bersam€ dari 1 (satu) saham' para ---
pe4ri,llk bersarna haru€ mengangkat di antara *---

mereka seotang yang akan merrakili mereka dalam-

, peni likan. qaharn itu dan yang harus dianggap ---

sep4Ogi. pe4ggeng gaham tereebut' yang narnanya -

har-us. 4icatat sebagai pen€gang saham dalam ----

Daftar Psmcgang Saham dan atas surat saharn yang

, bq.rsangkutan. Dalam hal para pemilik bersama --
itu la13i untuk .menberitahukan secara textulis-

kelrada Perseroan menetenai penunjukan wakil ----

bersama iLu' Perseroan berhak menperlakukan ---

pcrEgang sahan lrang nalrEnYa tcrdaftar dalam ---

Da.ftar P€meganq Saham sebagai satu-satunya ----

pcmcgang Yang.sah atas saham (saham) tcrscbut'-

1

I

I

I

8.

Dlreksi Derseroan dapat menunjuk dan mdnlceri --



EW

--
I wewenang k4ade Eiro Adnlnlstrasi Efek untuk --
I

I mclaksanakan pcncatatan saham dalam Daftar ----
I pcnrcgang saham dan Daftar lihusus.-----

10,.setiap pendaftaran atau p€ncatatan dal.am Daftar
Pemegahg saham termasuk pencatatan mengenal ---
suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan'

gadai., ceseei yang menyangkut saham-saham -----
nersefoan untuk hak-hak atau kepentingan-------
kepentingan atas saham-saham harus dilakukan --
aesuai dengan Anggaran Daaar ini dan ketentuan-
perundang-undangan di bidanq Pasar Modal .

lrsbdalea |lak atas ll.!a ------
Paral 10

Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan-
dengan suatu dokunen yang ditandatangani --
oteh atau atas nama Plhak yang memlndahkan-

hak dan oleh atau atas nama Pihak yang ----
menerima pemindahan hak atac saham yang ---

1

I
lb.

bcrsangkl-rtan

Dokumen penindahan hak atas saham harus ---
berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau -
yang dapat diterj.ma oleh Dlreksi, dengan --
ketentuan dokumen pemindahan hak atas --*--
saham-sahan yang tcrcatat pada Burca Efck -
harus nemenuhl ketentuan perundang-undangan

di bidang' Pasar l'toda I dan peraturan Bursa -
Efek di terpat di mana saham-saham tersebut

dicatatkan. -
Pemindahan hak atas saham llang terma suk ---
dalam Penitipan l"olektif dilakukan dengan -
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -
rekening Efek yang lain pada Lenbaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank

I'.uetodlan dan Perusahaan Efek. Pefirindahan -



2,

;pe,ncatatahr pendaftaran dari pemindahan --.- -
tcrscbut ,dalam Daftar Pcmcgang Saham yang -
.bersangxutan, dengan mdnperlihatkan -------
rketehtuan perundang-undangan di bidang --*-
.?asa! Modal serta petaturan Bursa Efek di -
tet|{)at di mana saham-saham Perseroan

dicatatkan . -
Pehindahan hak atas saham-saham yang ----------
bertentangah dehgan Anggaran Dasar ini atau ---
tidak sesuai dengan ketentuan perundang--------
undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan --

,r;:,ilart pthak yang berwenang jika disyaratkan, ---..:' ., | ., I

I

I
I

I

I

I

I

l . tidak ,berfaku terhadaD Pe.rseroan.--
Dlrekgi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan -
dengan hefinberikan alasan untuk itu, dapat -----
menolak untuk mendaftarkan penindahan hak atas-
saham.ddlam .Daftar Pemegang Sahan apabila -----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -------------

I t!. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ----
pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib --

' mengiximkan pemberitahuan penolakan kepada ----
- pihak yang al<an memindahkan haknya paling -----

Iarbat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ---
permohonan untllk pendafta.ran itu diterima oleh-
Direksi dengan merperhatikan ketentuan
petundang=undangan di bidang Pasar Modal dan --
peraturan Bursa Efek dl tenpat di mana saham---

sahan Pereeroan tersebut dicatatkan. -
Dalam'hal terjadl pengubahan pemilikan dari ---

I suatu'saham, pemilik asalnya yang terdaftar ---
dalam Daftar Penegang saham dianggap tetap ----

, sebagai peinilik dari saham tersebut hingga nama

daii pemilik;ba.ru tersebut telah tercatat dalan

' Daftar Pcmcgang Saham, hal tc.rscbut dcngan ----
merperhat i kan keteng!€rn

\)

pelundang-undangan yang
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I

6.

berlaku dan ketentuan di bidang Pasar l,lcda I ---
serta peraturan Bursa Efek di terpat di mana --
saham- saham Perseroan dicatatkan. -
Setiap oxang yang meuperoleh hak atas suatu ---
saham karena kenatian seseorang pemegang saham-

atau karena sebab Lain yang mengakibatkan -----
penilikan suatu saham berallh karena hukum, ---
dapat mengajukan permohonan secara tertulis ---
untuk di daftar sebagai pemegang sahan dari ---
saham tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti -
haknya tersebut. sebagaimana sewaktu-waktu ----
dapat disyaratkan oleh Direksl . Pendaftaran ---
hanya dapat dilakukan apabila Diteksi dapat ---
menerima baik dasar bukti-bukti hak itu dan ---
tanpa mengurangi Anggaran Dasar ini.-----------
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas Baham-

yang diperdagangkan di Pasar Moda1 waj ib
nemenuhi ketentuan Undang-Undang tentang
Pcrscroan Terbatas, pcraturan pcrundang--------
undangan di bidang Pasar llodal, peraturan Bursa

Efek di tenpat di mana saham-saham tersebut ---
dicatatkan, Anggaran Dasar ini, dan peraturan -
perundang-undangan lainnp dengan r€rperhatikan
ketentuan mengenai syarat dan tata cara -------
Pengarnbi Ia lihan sebagaimana dlmaksud dalam ----
Undang-Undang tcntang Pcrscroan Tclbatas.------

B{rat lEll relatlg 8a!.a '-----
Paral 11

1, lrata llglgarsB D6ter tBL yaB,g d{ trEhaud

d€EgaD I ---------
(1) Rapat Unum Pemegang saham yang selanjutnya

disingkat RUPS adalah oxgan Pe.rseroan yang

menpunyai wewenang yang tidak dib€rikan -
kepada direksi atau dewan komisarls
s$agairnana dimaksud dalam Undang-Undang -

4ffi9

@



I

l,'l

meagenai perseroan terbatas dan/atau -----

. angqaran dasar Pcrccroan' --------
Direksi, ada.l,ah organ Perseroan yang

'be.r,wenang dan bertanggung j altab penub atas

pengur-usan Perseroan untuk Frepentingan ---

Perse-roan, sesuai dengan makgud dan tuluan

Pe.rseroan serca mewakili Perseroan' baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai-

dcngan. kctcnLuan anggaxan dasar Pccscloan'

DeHan, I..dnisaris adalah organ Per€eroan ---

. yang bcrtugas mclakukan pcngawasan

secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serLa msrrberi

nasihal kepada Direksl Pe'rseroan' --
' Sistem Penyelenggaraan nUPS gecara

Elektronik yang eelanjutnya disebut e-RUPs

adalah sistsn atau sarana elektronik yang-

digunakan untuk mendukung penyediaan -----

inf,ormasi, pelaksanaan' dan pelaporan RUPS

Perseroan. --
Fenerima Luasa adalah pihak yang ditunjuk-

oleh pernegang saham untuk hadir dan ------

menrber,ikan hak suara datan RUPS '
Penyedia e-RUPs adalah Pihak Yang

menyediakan dan mengelola e-RUPS' ---

) fennbaga Penyinpanan dan Penyelesaian -----

I

,l

I

(3)

t
t

I

(4)

I

,l adalah p'ihak yang menyelenggarakan -------

I X.gl.t"n kustodian sentral bagl bank -----

I kusioaian, perusahaan efek' dan pihak ----
t,_.
I ' .llf I:r..

I partisipan, biro administrasi etek' ------

I n"tn.o"nu saharn, dan pihak lain yang ------

I ait"t.pL.n oleh Penyedia e-RUPs ' ----------
I

lf Partisipan adgk! perusahaan efek atau ---

(8) FengguBa c-RUPS adalah Pcrscroan'



I
( 10)

bank kustodlan yang telah msnbuka rekening
efek utama di Lsnbaga penyinpanan dan ---*
PenyeLesalan

Pengendall Perseroan, yang selanjutnya ---
disebut Dengendali. adalah pengendali ----
sebagainana dimaksud dalam peraturan -----
Otoritas Jaea Keuangan mengenai
pengalrdci lal ihan perusahaan terbuka. -
Pcrncgang Saham Indcpcndcn adalah pc*ncgang-

sahem yang tidak merpunyai kepentingan----
ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu
transaksi tertentu dan : ------
a. bukan merupakan anggota Dlreksi,

anggota Dewan f.omisaris, pemegang

saham utama, dan Pengendalii atau
bukan merupakan afiliasi dari anggota
Direksi, anggota Dewan Kdnlsaris, -----
pemegang saham utama, dan fengendali.--

RUPS terdiri atas RI'PS tahunan dan RUPS

Iainnya . ----
Perseroan vraj ib nenyelenggarakan RUpS Tahunan --
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-
berakhi r.

t

t

lz.
l.
I

lq Dalam kondisi tertentu
dapat. menetapkan batas
diatur pada ayat (3).
Perseroan dapat nenyelenggarakan RUPS lainnya -
pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -
kepenti.ngan Perseroan,

Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampa i kan : ------
( 1.) laporan Tahunan s&agairnana dimaksud pacta -t
I Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar ini;

(2) Usulan penggunaan Laba perseroan Jika

Otoritas Jasa f.euangan -
waktu selain sebagaimana-

I

I
I

Perseroan menrpunyai saldo Iaba yang --------



'//
t.
l' (:) Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang ------

I te:roattar di o.lr,

I tE) etj,l dan tunjangan bagi anggota Direksi dan-

I S"ji atau honorarium dan tunjangan bagi ----
l. a.rggota Dewan f.onisaris Perseroan; --*------

7.

Selain mata acara sebagalmana dimak3ud pada - -

angka (1), (2), {3), dan (4) ayat ini' RUPS --
Tahunan dapat nembahas mata acara Iain

sepanjang nata acara tersebut dirmrngkinkan ----

berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan -
pcrundang-undangan yang-bcrlaku

RUPS dalam mata acala laln-Iain tldak berhak -

menganbil keputusan keouali semua pemeqang --*-
saham hadir dan/atau dlwakili dalam RUPS dan --
menyetujui penanJf,ahan mata acara rapat'--------

Persetujuan lapof,an tahunan oleh RttPs Tahunan'-

berarti merberikan pelunasan dan pex{ibebasan --

tanggung j awab sepenuhnya kepada para anggota -

Direksi'dan: Eewan Komisaris atas pengurusan

dan pengahrasan yanq telah dijalankan selama

tahun.buku'yang talu, sejauh tindakan ---------
ters€but rtercermin dalam laporan tahunan

kecuali pelbuatan penggelapan' penipuan dan

tindakan Pidana lalnnYa' ----
F6 i!ta.! EstX€l'o!f,g'taaa ntPs i ------'------
(1) Penyelenggaraan RUPS sebagai'rnana dlrnaksud-

'l d"1a* ayat (2) dapat dilakukan atas
t_
I permlntaan : --- -------

| .. f (satu) orang atau lebih pemegang --'-

aaham yanq bersama-sama mevrakili ------

1/10 (satu perseputuh) atau lebih dari-

iumlah seluruh saham dengan hak suarai-

atau -------
Dewan l'.omisaris. --------

I

I

l
\2't

}\

Pernintaan penyel'enggaraan RUPS



(3)

sebagaimand dimaksud pada angka (1) ------
tersebut diaJukan *@ada Direksi dengan -
surat tercatat dlsertai alasannya. --
Surat tercatat sebagaltnana dinaksud pada -

angka (2) t€rsebut yang disarpal'kan ofeh -
pelcegang saham eebagairnana dinraksud pada

angka I huruf (a) ditarbuskan k4ada -----
Dewan I'.omlsaris. -------
Permintaan penyelenggaraan RUPS

sebagaimana dinrakgud pada angka (1) ------
harus :

dllakukan dengan itikad balk; ---------
menpertinbangkan kqentingan ----------
peraeloan i --------
merupakan perrnintaan yang me[butuhkan -
kcputusan RUPS i
disertai dengan

terkalt hal yang

dalam RuPs; dan

tidak bertentangan dengan ketentuan

pcratutan pcrundang-undaDgan dan ------
anggaran dagar Pcrscroan.--------

Direksi waj i-b nelakukan pengumrman RUPS -
kepada pernegang saham pallng larlcat 15

(Iina belas) hari terhitung sejak tanggal-
permiotaan PenYelenggaraan RUPS

sebagairnana dimaksud dalam angka (1) ayat-

ini diterlma Direksl. ----
Direksi waj i-b menyalpaikan penlceritahuan -
mata acala rapat dan suxat tcrcatat ------
sebagairnana dirnaksud dalam angka l2l ----
dari penregang saham atau Dewan Konrisaris -

kepada otorltas .tasa Keuangan pallng -----
lanbat 5 (ljJt|a) hari kelja sebelum

(4

l.'l

a.
b.

I

I

A alasan dan bahan

harus diputuskan -----

(s)

(6)

sebagaimana dinaksud Pada -----
,/^ |lv

Pengumrrnan



,..qti(Jkb ;{5) terscbut. r-':'

t. r': p€qrguiiil,snaE RUPS 
' 
s€bagaimana dimaksud -----

dalan' :tn1ika,.'(5 ) atas usulan p@cgang -----
gbhaln sebagaimana di:nakeud da larn angke 1 -

:i (al. tt€rsebut, dalam jangka waktu pallng --
.r, l.adtbat 1,5. (Iin€ belaa) hali terhitung :---

,aeiak, taFgqal permlntaan penyelenggaraan -

, RtPS ditexirg Direksl, Direksi wajib -----

a., terdaPat-.permlntaan penyelenggarean ---

I nurs darl peregang saham yang tldak --

l. o;i.setenggarakan ; dan ------
I l. .r.".r, tidak diselenggarakannya RUPS'-

g.). Dal.an hal Dlrekst telah melakukan ---*----I.t'' (

,l

il p-engum{t}a4 Sebaga lmana dlmaksud pada -----
r. angka (7),.tersebut atau Jangf,a ltaktu -----

-: r15..{I1rna belas) hall telah terlarqtaul 
' 
----

I .F€megang saham dapat r€ngaJukan k€mbali -

' . .perinlnhaan .penyelenggaraa! RUPS

:,, .p.ebagaimna dimaksud dalam angka (1) -----
f. k@aa. Dewan Komisa rLs ' ---'---

(:91;, Desren Kcrnip-.gris waj lb melakukan ----------'

' :pcngulmlman RUPS ,kq)ada pcmcgang saham ----
,, palingt,lanrbat 15 (Iimabelas) hali

i . terb'ltupg. €ejak tanggal permintaan

: pFnyelenggaraa[ RUDS sebagal$ana

. dii@lrsud pada angka (8) tersebut

diteflna DPwan Komi saris ' *-------

De.wan KonisarJ-s waj lb menyarpaikan

..penlceri tahlran mata acara rapat kepada ----
, otolltag ,Jasa Keuangan pallng lanbat -----

, 5. (flnF-) hari lrerJa sebelun pengumunan

. sebagalnqna dlnakeud pada angka (91 ------

[, 
rro,r

I tcracbut.'

-
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Dalam hal Dewan l/rqnlsarls tidak melakukan-

pengnlrmtrnan sebagaimana dinaksud dalam ----
angka (9)r dalam jangka waktu pali'ng -----
laribat L5 (lima belas) hari texhitung -*--
sejak tanggal perrnintaan penyelenggaraan -

RI.IPS diterirna Dewan Komisaris, Dewan -----
f.omisaris vfaj ib !

a. terdapat perrnintaan penyelenqgataan

t nuns dari pemegang saham yang tidak

l. alsetenggarakani dan

b. alasan tidak digelenggarakannya RUDS ' -

Dalam hat Dewan Komiearis telah melakukan-

pengunnrrnn sebagalmana dimaksud pada angka

(11) tersebut atau jangka waktu 15 (l1rna -

belas) hari tela terlanPaui ' penegang ----

saham dapat mengajukan permintaan

disel-enggarakannya RUPS k@ada ketua -----
pengadilan negerl yang daerah hukumnya ---

meliputi terpat kedudukan Pexseroan untuk-

menetapkan pelberian izin -------
diselenggarakannya RUPS s$agaj'mana ------
dimaksud dalam angka 1 (a) ayaE ini' -----

Pcncgang saham yang tclah mcn[>crolch -----
penetapan pengaditan unt'uk ------
menyelengggrakan RUPS sebagairmna

dlmaksud dalam angka (12) tersebut waj ib -

mcnyclcnggarakan RUPS'

.Iika permintaan penyelenggalaan RUPS -----

dipenuhi oleh Direksl atau Dewan

KorniEaris atau ditetapkan oleh ketua -----

pengadilap negeri, pemegang saham yang ---

melakukan permlnlaan penyelenggaraan -----

RUPS sebagaimana dircksud dalarn angka 1--

huruf (a) alPt ini wajib tidak

I

I

I

I

I

(14)

I

mengatih\an keeant{kan sahamnya dalam

v



(151

j.anE*a wa l€u pating sedikit 6 (enam) -----
,,kruIan sejak pengumunan RUI'9 oleh Direksi -

,atau,Perlan f(omisaris atau sejak

ditetapian oleh ketua pengadilan negeri'-

Dalam hal Direksi tidak melakukan --------
pengumunan RUPS sebagainana dimak€ud -----
dalam angka (5) ayat ini atag usulan -----

Dewan f.omigarls sebagaimana dimaksud -----

dalan angxa 1 (b) ayat ini' dalam Jangka -

waktr paling Lambat 15 (Ilma belas) hari -

terhitung sejak tanggal perminLaan

penltelengga.raan RUfs diterirna Direksi ' ---

Direksi. waj ib mengunnrmkan :

, a. teldapat perfidntaan penyelenggaraan

Daldm,hal Direksi telah melakukan --------

pengrmuman sebagaimana dlmaksud pada -----

angka (15) terssut atau jangka waktu 15 *

(Ilma belas) hari telah terlarpaul' Dewan-

fnomisaris menyelenggarakan sendiri RUPS ' --

) Dewan Komlsaris waj ib melakukan ----------
pcngurnunErn RUPS kcpada pcmcgang saham ----
pating lanbat 15 (l i-rnabelas ) hari

terhitung sejak tanggal pengumman

sebagaimana dimaksud pada angka (15) -----
tersebut atau jangka waktu 15 (lima ------

betas)l hari sebagaimana dimaksud pada

angka (16) terself,ut telah terlanpaui ' -----
(18) Dewan Komisaris waj ib menyalpaikan

ps&eritahuan mata acara rapat kepada

otoritas Jasa Keuangan pallng lambat 5

.(firqa1. hari kerja sebelum pengumlman

I nufs dari Dewan f'onisaris yang tidax --

I di selengga ra kan; dan

I o. "r"""., tldak dlselenggarakannya

I RUPs. -------
16)

I

I

I

(1?



f,,

s€bagai.mana dirnaksud pada angka (17) -----

(19.), Proscdu4. pcnyclcnggaraan RUPS yang -------
d,llakuke! oleh Direksi eebagaimana dalam -
,angka .(5) dan (6), Dewan l'.omisaris
sebagaimana dimaksud dalam angka (9) dan -
angka (1?), dan pcnrcgang saham

s-pbagaim4na dimaksud dalam angka (13)

ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan

prosedur penyelenggaraan RUPS eebagairaana-

diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan-
Otorltas Jasa f.euangan. ----------
Selain memenuhj- prosedur RUPS ------------
sebagairrana dimaksud pada angka (19) ----*
tersebut, dalam pqnberitahuan mata acara -
RUPS wajib merruat juga lnformasl : -------
a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan

atas permintaan pemegang saham dan

nana pcmcgang saham yang mcDguflrlkan --
eerta jumlah kepenilikan sahamnya ---'-
pada Perseloan, jika Dlrekei atau -----
Dewan Fromioaris rElakukan RUPS ata€
per.miDtaan pategang saham; -----

0)

.. I atau -

menyampa i kan nama pemegang saham

serta jumlah k4emllikan sahamnya -----
pada Pcrscroan dan pcnctapan kctua ----
pengadilan negeri rnengenai pernloerian --
lzin penyelenggaraan RUrS, jika RUPS --
dilaksanakan penegang saham sesuai

dengan penetapan ketua pengadllan *----
negeri untuk menyelenggarakan RUPS, ---

c. penjelasan bahwa Direksi tidak --------
atas permlntaan -----I 

nelaksanakan RUPS

I Dewan Komisari€,

-__

jika Dewan Komisaris -



1.

I f.omisaris melakukan sendiri RUP9 ------
I I'ang diusulkannYa

;---- EalDitt, .tldEtu, Protedrr !.ryc1c!e[|alar|!, ---r
:----- Dded.taLuau Fta lceta, fts{unED,
--- neeatggl.I.a! ilr!3 d:D tle* Dc.{|al{t Saba dl! ---
:-----r--- xchadi.ralr Dllrak lai! DaI'& lllPg

lua]. 12

t!€lrrat daq tfrktu B€oye].clolntaaD 8rt"g. --------
(1) RUPS wajib diselenggarakan dj- wilaph -----

I
I Negara Republ i k Indonesia.

(2) Perusahaan Terbu ka wajib nenentukan -------
I
I tcnpat dan waktu pcnyclcnggaraan RUPS'-----

(3) Terpat penyeLengga.raan RUpS sebagaimana ---
diurakaud pida ayat (2) wajib dilakukan di :

a. tcnpat kcdudu kan Pcrscroani

b. ternpat Perseroan melakukan kegiatan -*--

I.l

I
t

lt yo.,g mcncatatkan Saham Pcrscroan ' -------

menyanqraikan perrberltahuan maLa acara rapat

kepada'Oloritas Jasa F.€uangan paling lanbat

usaha utamanyai'- -- --" -- ----
. ibukota provlnsi tenpat kedudukan atau

t€!@at kegiatan usaha utana Persetoani -
atau -------

d. provinsl terpat kedudukan bursa efek ---

:2; f::ofeaur, E€Bl|ElGtlggltatn nUPg : ----'
I p"rarn menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib --
I

I memenuhi ketentuan sebagal berikut !-----------
| 111 ..t y.apa ikan penrberitahuan mata acara 'rapat

t
I kepaaa otoritas ,Jasa Keuangan;----

I
| (zl rncfakukan pcngumuman RUPS kcpada pcmcgang -

T

I saham; dan --------
I| (3) melaxu.kan pemanggilan nUPs kepada pernegang-
| -l

I saharn;

3.. EedaLtablr,! Det: lcet $,?s ! -----
I

| (1) n"rs"toan wajib terlebih dahulu



5 (Ilma); hari kerja sebelum pengumuman ----
RUPS, dengan tidak msnperhitungkan tanggal-
pengumurnan RUFS. ------

I
I'_l
I

I

t?

Mata acaxa rapat sebagalmana dimaksud

butir (1) tersebut harus diungkapkan

pada-

secara

t.

jelas dan rinci. -----
Dalam hal tcrdapat pcrubahan mata acara ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) --
tersebut, Perseroan wajlb menyarnpa i kan ----
perubahan mata acara dimaksud kepada

Otoritas Jasa f.euangan palinq ladcat pada -
saat pemanggilan RUPS.

EGtr$aDa! ItJPg : ----
(1) Perseroan brajib melakukan pengumutnan

RUPS kepada pdrEgang saham pal-ing lanbat 14

( enpat belas) hari s€belum pemanggilan ----
RUPS, dengan tidak manperhitungkan tanggal-
pengumuman dan tanggal pemanggi lan.
Pengrnnrnnan RIJPS se.bagaimana dimaksud pada -
angka (1) tersebut memuat paLing sedikitl--
a. kctcntuan pcxncgang saham lrang
I berhak hadir dalam RUPS; ------

b, kctcntuan pcrncqang saham yang
r
I bcrhak mcngusulkan rnata acara rapat;----
J. tanggat pcnyclcnggaraan RUPS; dan ------
d. tanggal pemanggilan RUPS. -------
Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -------
permintaan pe&negang saham atau Dei"tan ------
KomisarLs sebagaimana ditrnksud dalam Pasal-
11 ayat 9 angka (1), selaln memrat hal ----
sebagaimana dimaksud pada anglta (2) -------
te-rsebut, pengumuman RUPS sebagaimana -----
dinaksud pada angka (1) tersebut waj lb ----
memuat informasi bahlra Perseroan ----------

[ ,,,

I

t

I

(3)

I mcnycLcnsr"r"-""@arcna adanya



I

'---

I permintaan dari pemegang saham atau Delran _
I, r. l(Omissfla

(4) Ddlam. haL RUPS mcxupakan RUPS yang hanya--_

| :dihadiri' oleh pemegang Saham fndependen, __
.l ,selaj,n informasi s$agaimana dimaksud daLam

'angka {?) dan angka (3) tclscbut, dalam ---
pengumuman RUPS lrajib menuat juga -----____
kctofangan, ----------
.a, RUPS, Belanjutnya yang direncanakan akan_

I diselengqarakan jlka kuorum kehadiran
I

I Petrrogang Saham Indcpcndcn yang
. 

1.. disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS -
I

t " t .Pextarnai dan ------
I b. Pcrnyataan tentang J<uorum kcputusan ----

I ytnS. disyaratkan dalam setiap rapat.----
5., Uru:.e !&tr fcata RrFat: -------

I

(1) F'cnlegang saham dapat mcngusulkan mata acara

l, rapat.secara tertulis kepada penyelenggara_

I nUnS. paling 1arnbat ? (tujuh) hari sebelum-
' pernangEilan RUPS.

(2) Pcmcgang saham yang dapat mcngusull<an mara-
' acata rapat sebagalmana dinaksud pada angka

(l-) tcrsc.but mcrupakan 1 (satu) pcmcgang --
6aham atau lebih yang newakili 1/20 (satu -
per dua puluh) atau lebih dari iumlah --*-_

i scJ.Uruh saham dcngan hak suara.
) Usulan mata acara rapat sebagaimana -------

dlmakeud pada angka (l) harus i --------_-_
a.. dilakukan dengan itikad bai k; ----------_
b. meftipertifibangkan kepentingan pe_raero ---
o;.mCruftakan mata aca-ra yang mcfibutuhkan _-

. | 'kcputusan RUPS;

d. rncnycrtakan alasan dan bahan usul-an mata
II aoara rapati dan

(3

I



w
--.,---

-I pcraturan pcrundang-undangan dan -------
' I anqdaran dasar. -----| --

I

| {4) Perseroan wajib nencantumkan usu}an mata --

I

| 6. ir.,D{igile! nPs: ------

acara rapat dari panegang seham dalam nata-
acara f,apat yang dimuat dalam pennnggilan,-

sepanj ang usulan mata acara rapat n€menuhl-

I persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka

(l) Perseroan najib rr€lakukan penranggilan -----
'*epada pemegang sahan paling larnbat 2L -'--

(dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak --------
merq)erhitungkarr tanggal pemanggi Ian dan ---
tanggal pcnyelcnggaraan RUPS.

(2) Pemanggllan RUPS aebagafunana dimaksud pada-

angxa (1) harus m€nuat inforrnasl paling ---
, sedikit : ----------
a. tanggal pcnyclcnggaraan RI,PS; ---
b. vtaktu pcnyclcnggaraan RUPS;

c. tcrpat PcnYclcnggaraan Rt Psi

d. kctcntuan pcrEgang saham yang bcrhak ---
hadir dalam RUPS; ------

e. hata acara rapat ternasuk penj elasan -*-
'l atas setiap mata acaxa tersebuti -------

I

' f. informasi yang menyatakan bahan terkait-
I mat. acara rapat tersedla bagi panegang-

I saham seiak tanggal dilakukannya -------
I

I penranggilan RUPS sampai dengan RUPS ----
II diserenggarakanl dan

I
I g. inforrnasi bahwa pemegang saham dapat ---

I memberikan kuasa melalui e-RUPS.

1, t ha ltrte lcrta kDat:
I

| (t) lerseroan wajib nenyediakan bahan mata ---
Ir' I "".r" t"pat bagi 

ff1ng 
saham yang dapat



t

I

.(2)r,pahqn, nata acara rapat sebagaimana -------

l. O+rnaLspd pada angka (1) wajib tersedia ---

| ,sejak langgal dilakukannya panranggilan ---
. ' RUPS ,s.ampa i dengan penyelenggaraan RUPg.--

.(3) Da.Lam hal kctcntuan pcraturan pcrundang- -

, diakses dan diunduh melalui situs web ----
| . Persefoan dan/atau e-RUPS.

j undarg.qn .la.in mengatur kewaj iban
i, kstrerF.gdr.+qn bahan mata acara rapat lebih-

. awa! dari ketentuan eebagaimana dimaksud -
pada,.angka (2)r penyediaan bahan mata ----
acara rapat dimaksud menglkuti ketentuan -
peraturan perundang-undangan lain --------
tcrs€but.

,(4) Dalam hal mata acara rapat mengenal ------
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ----
anggota Derran l'.omisaris' daftar riliayat --

' hidup calon anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan f.omisaris yang akan diangkat
wajib te.rsedia ; -------

ra. d.i 6itus neb Perseroan paling singkat -
I

I sejak sqat pemanggilan sampa i dengan --
pcnyclcnggaraan RuPs i atau ------------

b.. pada lraktu lain selain waktu ----------,l
I sebagairnana dimaksud pada huruf a nanun

. l. paling lanbat pada saat penyelenggaraan

I RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan-
. I pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Dalam hal RUPS mcrupakan RUPS l.ang hanya -

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -
, Pe"rseroan . wa j ib nenyediakan formulir -----

pernyataan bermeterai cu kup untuk

, 4i:&e;ndalgqgani oleh Penegang saham -------
hdapgndcn scbclum pclaksanaan RUPS, -----
pa.lipg sedikit menyatakan bahwa; ---------



8.

_--.--
| "., ""nn 

bcrcangkutan bcnar-bcnar

lo

mcrupakan Pc|ncgang Saham fndcpcndcn; ---
dan --------

. apabila di kenudian hari terbukti bahwa

pernyataan tersebut tidak benar, yang

be-rsangkutan dapat dikenai sanksi -----
sesuai dengan ketentuan peratu-ran -----
pcrundang-undangan.

n lat P{aDg'gilaa: ------
{1) Perseroan wajib melakukan ralat -----*----

pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -
informasi dalarn pemanggilan RUPS yanq ----
tel-ah dilakukan sebaga imana dimaksud dalam

ayat 6 angka (2)

Dalan hal perubahan informasi sebagai.mana-

dimaksud pada angka (1) memuat perubahan -
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
pcnardlahan mata acara RUPS, Pcrscroan ----
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS ---
dengan tata ca.ra pemanggilan sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 6. ---------
Apabila perubahan info-rmasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penanbahan mata acara RUPS dilakukan bukan

ka.rcna kcsalahan Pcrscroan atau atas -----
perintah otoritas Ja,5a Keuangan, ketentuan

kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUDS

sebagaimana dimaksud pada angka (2) tldak-
berlaku, sepanjang Otoritas Ja6a Keuangan-

tidak mernerintahkan unLuk dilakukan ------
pemanggilan uIang. -----

ptqna nggilra nUPg K6due:

(1) Da]an hal RUPS kedua akan diselenggarakan,
Penanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --
ketentuan sebag^ i beri kut:

[,

a



a. RUPS kedua wajib dlsel.enggarakan dalam_

l; ianefa waktu paling cepat 10 (sepuluh) -
f" trari dan paling lamlcat ZL (dua puluh --
I.l satu) hari setelah RUPS pertama

di se lenggarakan i -------

I

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan_
paling lambat ? (tujuh) hari sebeluin __

RUPS. kedua diselenggarakan i dan
, datrarnr,pemanggi lan RUPS kedua harus -*--
, mcnycbutkan RUPS pcrtarna tclah --------
, diselenggarakan dan tidak mencapai ____

kuo-rum.kehadiran.--

[ 
,,2) Dalam hal perseroan tidak melakukan RUpS _

r kedua dalam jangka waktu sebagalmana -*---
dinnksud pada angka t huruf (a) te.rs€but, _

Perseroan waJib melakukan RUPS dengan ____

memenuhi ketentuan sebagainnna dimaksud __

da Iam ayat 2,
10., tctogtfe! Eps Estiga:

| .-. _-
| (r, Kerentuan Rengenai pemanggllan dan _______
I

I pelaksanaan RUpS ketiga atas permohonan __
I

I Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa __t_
Keuangan.

(2) Permohonan sebagalnana dimaksud pada angka

I ( f ) t.r".Uut harus disary>aikan k@ada ----
, I OLoritao Jasa ,f,,euangan paling larbat 14 --

I

| (enpat belas) hari setelah RUPS kedua ----
Il. dilangsungkan. -------

( 3 ) Permohonan s$agai.nnna diraksud pada angka

| (2) tersebut memua t paling sediklt!
I

' a. ,ketentuan kuorum RUpS sebagainEtna -----
, , .. lr' 6i^1,*a dalam.anggaran dasar perse-roan; -
I b, daf,tar hadir pernegang Gaham dalam RUPS-t-

| ,ncrtama dan kcdua;

I

t
I

pcmcgang

@
saham yang bcrhak -----



I fraair pada pelaksanaan RUPS peltama - -
II dan kcdua;

d. upalE yang telah di-lakukan dalam ------
II rangka nrem€nuhi kuorum RUPS kedua; dan-

e. besaran kuorun RUPS ketlga yang -------
I al.i,,t 

"n dan alasannya
RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh ---
Pcrscroan gcbclum [Endapatkan pcnctapan --
dari Otoritas {tasa freuangan sebagaimana --
dinaksud dalam angka (1) tersebut

l|rr E4gEng. !tr!a !

(4

l"

I

ketiga, ketentuan pelegang saham yang ---
berhak hadir sebagai berlkut:
a. untuk RUPS kcdua, pcmcgang saham yang-

berhak hadlr merupakan pemegang saham-

yang tcrdaftar dalam daftar pclrcgang -
r | 'saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --

sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -

(1) Pemegang saham balk sendlrl naupun
t
I diwaklli berdasarkan surat kuaaa b€rhak -
I
' menghadiri RuPs,

'(2) Pemegang saham yang berhak hadlr dalam

I RUPS mcn4>akan pcmcgang satram yang
I

I nanEnya tcrcatat dalam daftar pc!rcgang --
I

I saham Perseroan 1 (satu) hari kerJa -----
I
I
I sebelun penanggilan RUPS. --*-*--

(3) Dalam hal dllakukan RUPS kedua dan RUnS -

ll
I b, untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang
| 

1 bernax hadir nert4:akan p€megang saham-

I yons tcrdaftar dalam daftar pcttlcgang -
I

I saham Perseroan 1 (satu) harl kerJa --
II aebelum penanggilan RUPS ketlga. -----

('{) Dalan hal terjadi penanggilan ulang -----

; 
sebagaimana dinraksud dalam ayat I atrgka

| (2) ' pelnegang sah\yang berhak hadir ---_____ ._l
@



l: 'doilan RuPs mcrupakan pcmg{Janq aanam }rang: i
t-
l: Iramnya tcrcatat dalam daftar pclrcgang. '- ;

; '' l;.. Saharr- Perseroan 1 (satu) harl kerJa ----- l
I

.1.: . eebelum pemanggilan ulang RUPS.

. (5). Dalanr hal lalat pernanggl lan tlalak *------ I

: 'doilatn RUPS mcrupahan pcmqganq aahah ]rang: I

r'; nengafrtrbat kan penanggllan ulang
, . sebagaimana dinaksud dalam ayat I angka

..,, (2), pemegang saham yang berhak hadir ---

. mengikutl ketentuan penegang saham ------
, sebagaimana dimaksud pada angka {2) ayat-

".j;itr"ir.,+--iilt
.Dalam.hal RUPE diselenggarakan oleh -----
Dewan l'.oml sarl- s s€baga imana dinaksud ----

i dalast Pasal 11 altat 9 angka (9) dan Pasal

.tr1 ayat-g angta {tz)' scrta frcmcgang ----
saharn sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11

, ayat 9 angka (13)' daftar pcmcgang sahan-

,,.dapaL dlsanpatkan oletr blro adnlnletEasl-
, €f,ek.dan Lsibaga Penyirganan dan --------
, Penyelesaian kepada penyelenggara RUrS'--

) . Pada saat pclaksanaan RUPS ' pclrcgang ----

'l
, I'

[.(?

(5)

. (2). Fe4qganq sahan sebagairnana dlmaksud dalam-

I ^erD'rer.'Ee

I tt. r.bdire PL!* lela d'rl'& I.tfa:
I I Pada saat pclaksanaan Rt'Ps, Pcrscroan dapat --

1,. tengunaang pihak lain yang terkait dengan mata

. I acara RUPS. :

, | €aham,b€rhak me&pero leh lnf,ormagi mata --

l.. "cara 
rapat dan bahan tertait nata acara-

' ,.1, rapat sepanjang tidak bertentangan dengan
II kePentingan Perseroan'

t----
I rg. .DGrl8. f,lat !s.r. tl.tt'roll I -rl

I (1) aerEeroan waJlb menyedla*an alternative --
I !.-ai ---I. nen{cerian kuasa secara elektronik bagi ---

I . p...q"rrg saham untul< hadlr dan memberikan-

I . 
"lro"o. 

dalarn RUPS.

@



I ,.0

ayat (11) dapat mermberikan kuasa kepada --
pihak ).aln untuk mewakilinya nenghadilj- --
dan/atau menberikan suara dalam RUFS -----
sesuai dengan ketentuan peraturan

pcrundang-undangan.

Petserlan kuasa sebagalmana dlmaksud pada-

angka (2) dapat dilakukan penegang eaham -

secaxa elektronik melalul e-RUPS yang ----

disediakan oleh Penyedia e-RUPs atau -----

glstesr yang dlsediaLan oleh Perseroan' ---

dalam hal Pcrscroan mcnggiunakan systcrn ---
I - rn oleh Derseroan ' ----

I ' """: 
o:":o:11]. 

"*"n.*ana 
dimaksud pada-

I ta) ptttrttian kuar - . - --1:r ,'r-r rarnbat 1-

, 
I RUrs ' 

dapat mencantrxrkan 
pilihan-

I rt) t"nt*n"ng sahan "*'"."':---a dararn, , -..^-- h,da setlap rnata acara otli -___---

I suara n.o. "':"jt=;I erextronik. ---.----

, I penberian -:i:"-;rox,rxo' pcrubahan -

\,.1'.1Y:ilIil ;,ilj, *i:".-"::1X"--
I kuasa termaE"* nttl----, 

",, t tka p,ernegang ---

\ o'*n""o daran ang Ka \"" '-

r, I :*H":"il:Htq":lf;; ;l':;
I '' , 

"",rr"salmana 
ot*-::"_J;1 (saru) harl ----

\ urr"**.n Pallne LT;;'."n RuRs' -----

\ i'""1::Li'[{:"",mfi:s ;
\ ,r\ pi,hak vans iT:' - *lioutt: -- .. 1n sub
\ tt 

\ l"*ra erektroniF ^*-'--^^-trrittraeika

\ "ru':::"::*-]'.1'- -T;'- :::::: -;

t{J,T.;;"6""1'*n*"n"'s'-'



I I sahsrh. ------
I

I tCt Persgroan waj ib nenycdlakan penerima -___rl
I ._tr(lia8a :seoa'ra' e,lelttronik s.,l,agaimana ___*_

I - I dlrua'rsud pada angha 8 huruf, (tr) tersebut.
I

lr (fO, Penerina l.,uasa sebagaimana dlnakeud pada_tlt I angka € fiaJLb:
L' 
1,, 

,o.' cakalt mcnurut huhum; dan-------------
..t " b. merq)akan anggota Dlrekgi, anggota --

l'rcnlsaris, dan haryawan ------:

. .l::, eecara langeung, . wewenang penerlma Kuasa _
I,' -: | . u"trk mgnberi kan suara atas nama peribcri _
I

l, ,, :kuaaa dinyatakan batal. -----
I

1r"{.XE) 
i,PenulJikan dan penaabutan peaerima Kuaga,_

sebagalmana dltoaksud pada -
harus t€Iah texdaftar di dalam-

atau aistsr yang dleediakan-
, dalam hal pcrsctoan ------

slstem yang dlsediakan olelt -

meJ,alui e-RUPS atau sistem yang disediakan
r;.. oli:rh .Pcrscfoan, dalan hal pc.rscroan

: lnenggunakan sistetn yang dieediakan olah
, dlanggap eah dan berlaku bagi -

.: semua pihak, serta tidak l|Eubutuhkan taDda
i,, tangdn basah kecuali dlatur laln dalam ---
,r,ketentuan yang ditetapkan oleh penyedla --
ii e*RltPS dan/atau ketentuan peraturan

r ;,perubahan suara diatur

penunjukan, dan ---
penberian dan -----
ol€h Penyedla -----

I*



I

| (15) Dalam hal Pcrscroan mcnggunakan systcm ---
tl

1{.

yang dlsediakan oleh Pexseroan, mekanisrne-
pendaftaran, penunJukan, dan pencabutan

kuasa serta psnlcerian dan perubahan suara-
diatur dal.am prosedur operasional standar-
pcnyclcnggaraan RUPS Pcrscroan.

(16) Penerirna Kuasa bertanggung jawab atas ----
kuasa yarlg diterima dari pemegang saham -
dan haxus mclaksanakan kuasa tcrscbut ----
dengan itikad baik dan tidak nelanggar ---
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.---

3a!fl'Edia l-e*ra':
(1) f.egiatan serbagai Penyedia e-RUPs hanlra ---

dapat dilakukan oleh Lerrbaga Penyirpanan -
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh ------
Otoritas Jasa f\euangan atau pihak lain ---
yang disetujui oleh Otoritas Jasa --------
Keuangan .

Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa --
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka -
(1) wajib terhubung dengan Lsnbaga

Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro ----
administrasi efek untuk nenastikan
pemegang saham yang berhak hadir dalam ---
DI IDC

Pihak lain yang dlsetujui Otorltas .rasa --
Keuangan sebagairnana dimaksud pada angka -
(2) wajib berbentuk badan hukum Indonesia-

dan berkedudukan di wilayah Republ ik -*---
T.ndonesia.

F,ewal iban pihak laln yang dieetujui ------
Otoritas Jasa f\euangan sebagairnna -------
dinaksud pada angka (2) berlaku pula bagi-

Pclscroan' dal-am hal Pcr6croan mcnggunakan

sisLero yang di sediaka\oleh Perseroan'----

(3)

I

I

I

(4)

.sLero yang "t"""rp



I
| (5) penyedia e-RUpS wajlb paling sedikit: ____

I t. t""d"ftar seb,agai penyelenggara systern_

I 
elektronik dari lnstansi berwenang ____

1, 
sesuai dengan ketenr.uan peraturan _____

r, pcrundang-undangani

b. menyediakan hak aksI e6 kepada pengguna _| _ 
^Eu<tea t,engguna _

, I c-RUpS untuk dapa| _ t mcngakscc c_RUpSi___
I c. memiliki dan menetaDkarr r',al,-^.i ^_^

memiliki dan menetapkan mekanigrne atau_

I 
pxosedur operasional standar

I pcnyclcnggaraan c_Rup.q ! __-__-c-RUpS iI
I q. menastikan te.rselenggaran!? kegiatan

1,, 
dan. leeberfangsungan kegiatan e_RUfS;___e. memdsti kan keamanan dan keandalan _____

I e-Rups,
f. menginformasikan kepada pengguna erRUpS

I 
dalam hal ,tcrdapat pcrubahan atau _____

I penqendcangan sistemt , ce.rmasuk penarnbahan 
i' ral€nan dan fitur e_RUpS;

g. nenyedlakan rekarn jejak audit terhadap_

I 
seluruh kegiatan penrrooesan data di ___

I 
c-RUpS untuk kcpcrluan pcngalrasoD, ____

I -::":::*" 
hukum, penyerecaian sensketa,t verifikasi, dan penguj ian;

n. neniliki dan menenpatkan fasilita6 ____
pengganti pusat data dan pusat
pemu.lihan bencana te.rXait



t
I c*RUm, dan ---------

t:
' I k. bectanggung jafiab atas keruglan )Eng -| --

" dit:ilrdculkan karena kesalahan atau -----I -- -- '---
I kelalalannya dalam penyediaan dan -----
II pcngclolaan c-RUpS.

(6) Dafan hal pcrscroan fiElaksanakan RUPS ----

(
I
I
lt

I

t
I
I
I

I

1lI tgtlr
I

7)
I
l

secara elektronik dengan nenggunakan -----
sigtan yang disediakan oleh Derseroan, ---
keraj iban Penyedia e-RUpS sebagaimana ----
dlmaksud pada angka (S) terssut berlaku -
juga bagi Perseroan, kecuali kercaj lban *--
menerpatkah fasllltas pengganti pusat data

' d€n pusat pemulihan bencana di wilayah ---
Indonesia sebagainana dirmksud pada angka-
(5' huruf h. -----
Penyedia e-Rupg nenetapkan ketentuan -----
mengenai prosedur dan tata cara penggunaan
e-RUPS.

f.etentuan mengenai prosedur dan tata cara-
penggunaan e-RUPS sebagaimana dinaksud ---
pada angka (7) berlaku efektlf setelah ---
men()eroleh perEetuJuan Otoritas ,Jasa -----
Keuangan.

Ketentuan nengenaL pro€edur dan tata ca.ra-
penggunaan e-RtpS sebaga imana dlnraksud ---
pada angka (?) mencakup paling eediklt: --
a. pcrsyaratan dan tata cara pcndaftaran -

I

I dan,/atau pemberian hak akses kepada ---
I

I Pcngguna c-RUpS, tcrmasuk pcflibatalan --
I' pcndaftalan pcngguna c-RUpS;

b. biaya pendaflaran dan/atau penggunaan -
II e-RUPS;

c. tata cara penggunaan e-RUPSi

d. hak dan kewal iban Pengguna e-RUpS; --r--
bata$an akscs pcnggunaan c-RUpS;

I tei

I
I



IL f.: kerihasiaan, keutuhan, dan --:----:------
., 

f 
,,keFersedlaan inforrnasl pelaksanaan Rlrps

, - |. y"tg .terdapat pa.da c-RUpS;t:
" "- -"1, i g,: . meiranlame pelapsran dan penganbllan -:--

, l. O"t. dalam rangka p€lnenuhan k*ral iban
. r, I polaporan PcrscroaniI''- .l h. p.,erl i ndungan data pribadi sesuai dengan

., f,,,kctcatuan pcratulan pcrundang-undangani

, l' aon
I, | 1. penshentian E€mentara waktu pemberian

la .layaaan kc,pa@ Pcnggiuna c-RIrPS. --------
I

i- ld*t:ls.r .lE lrte lctLb lrl! ----------
I

l" ----..--'-t*
I

[ 1. Ptt'rf,rl E?s: ------
I ftf RUPS. dtpilexn oleh anggota Danan Komisaris

| ...
I :.1 ya4g dllunJuk oleh Deran r.dniaarle. ------

, t . {2} DalqlTr-, rhFl semua anggota Deisan Kordsaris --

t,'l berhFlangan hadir selragaimana dimaksud ---
l. p+a" angka. (1) dan angka (2)' RUPS

.dipil'{p1n oleh p€negang saharn yang hadir --
.l . dalam RUPS yang dltunjuk darl dan oleh ---

.nefrlupin RUPS merpunyal benturan

,.kepentlngan dengan mata acara lang akan --
diputuskan dalam RUPS, RUPS dlpipin oleh-
anggota Dewan Konisarls lainnya lrang tidak
nrerpunyai bentulan kryentingan yang ------

Derdan Kolrli

o



I nespunlla i benturafi k€pentlngan, RUPS --*--'I
- I d{pinpln ol6h salah satu anggota Direksi -'li.:"
' yang ditun'juk oleh Direksl

(5) Dalan hal .gerua anggota Dei"an Komi.saris --

I
l- (6) Dalam hal salah aatu anggota Direksi yang-

ditunjuk oleh Direksl untuk rEminpin Rttns-

menqrunyal benturan kqentlngan atas nata -
acara triang akan dlputuskan dalan RuPs, ---
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang --
tidak menpunyai benturan kepentingan. -----
Dalan hal semra anggota Direksi nerpunyal-
beDturan kepentLngan, RuPs dipimPin oleh -
salah scoraag pc{rcgang saharn bukan

Pengendali yang dipil-lh oleh mayoritae ---
saharn lailnnya yang badlr daLam --

(3) Pada saat pedcukaan RUfs, plrpinan RUPS --
waj ib nenberikan penJelasan kepada

pe.n€gang saham pallng sedikit remuat. ----
a. kondlsi umurn Perseroan secara singkaU-

b. mata acara rapati
c. mekanisne penganblLan keputusan terkait
| .oto acara rapati dan --------

a'. toto cara pcnggunaan hak pdacgang saham

I
(7)

I (z) 
"oxot 

tata tertib RUPS sebagaimana -------
ll

I dirnaksud pada angka (1) harus dlbacakan --
.. 1

I I sebelum RUPS dlmulal. -j--*---*-

I
untuk mengajukan pertanlaan dan/atau---

-ahA-F-r

I 4- r.*oto..t, &lcrD stiE, Rit.teb .r.l rtrrdNEu|l --

I - - niiaia! $trt, !b.tj.r Crlr r|t.3. t EgEEa ----

( ts)
\/



(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan

I nucyalraxah. untuk mufakat. ----_____
(2) Dalam ha1 kcputusan bcrdasarkaD rusyavrarah_

L

I untuk mufakat sebagaimana dlmaksud pada

I angka (1) tidak tercapaL, keputusan
I' diambi f melalui pemlngutan suara. - -- -----__
) Pengarnbilan keputusan melalui pemungutan

suara sebagalrnana dimaksud pada angka (2)
wajib dilakukan dengan nemperhatikan ----..r_
ketentuan kuorum kehadilan dan kuorum -*---
kcputusan RUPS. -------

Rronn fta[ecira|r ,{-F Rlotrr& t(q)Etusan
(1) f.uorun kehadiran dan kuonnn keputusan nupg

a

I:l
I

I
t,

untuk mata acara yang halus diputuskan-__-
dalarn RUPS dilakukan dengan mengikuti ----
kctcntuan: ----------

RUPS dapat dilangsungkan Jlka dalam ---
RUPS lebih darL I/2 (satu per dr.ra ) ----
bagian dari junlah seluruh saharn dengan
hak 6ua.ra hadlr atau dlwaklli,
Dalam hal kuorum sebagaimana dirnaksud
pada huruf a tidak te-rcapai, RUDS -----
kedua dapat diadakan dengan ketentuan

,RUPS kedua sah dan be.rhak menganbiL --
keputusan lika dalam RUPS pallng
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian ----
dari jumlah sel-uruh saham dengan hak
sua-ra hadir atau dl}|akil-i; dan

c.

t
I

rl

I

Keputusan RUPS s$agaimana dimaksud ---
pada huruf a dan huruf b adalah sah ---
Jika disetujui oLeh lebih darl h ------
(satu per dua) bagian darl seluruh ----*'auara yang hadir daLam



| ,',

II RUPS. -----
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUpg -----
f.€dua sebagaLmana dimaksud pada angka (1)-
huruf b tidak tercapai, nUpS ketiga dapat-
dladakan dengan ketentuan Rlrps ketiga sah-
dan berhak menganbll keputusan jtka ------
dihadiri ol-eh p€megang saham dari saham --
dcngan hak suara yang sah dalam kuorurn ---
kehadiran dan kuorum keputu san
ditetapkan oleh Otorltas JaEa

yang ------
Keuangan ---

(3)

atas pcrflrohonan pcrscroan. -
Ket€ntuan kuo.rum kehadiran dan kuorum ----
keputusan RUPS sebaga imana dinaksud pada
angka (1) dan angka (2) berlaku Juga untuk
kuorum kehadlran dan kuoxum kq)utusan Rlrps

untuk mata acara t.ransaksl raaterlal
dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuall
untuk nata acara tranaaksi rnaterlal berupa
pengalihan kekayaan ferseroan lebih ------
dail 50t (Iima puluh persen) junlah
kekayaan bersih.
Kuorun kehadlran dan kuonrm keDutusan ----
RUPS untuk mata acara pcrubahan anggalan -
dasar Pcrsctoan yang trcrrrlukan
persetuJuan menteri yang menyelenggarakan-

uruaan pen€xintahan dl bidang hukum dan --
hak asasi manusia, kecuali perubahan -----
an(lgaran dasar Pcrscroan dalam rangka ----
marperpanjang jangka waktu berdlrinya ----
Persqroan dil-akukan dengan ketentuan -----
sebagai berikut : ----------
a. nUPs dapat dilangsungkan Jlka RUPS ----

(d,

dihadiri oleh pategang saharn yang -----
renakili paling sediklt 2/3 (dua per --
tiga) bagian dar\junlah seluruh saham-

------,/\ ( stl
\-/



1,., 4ongon hak suara yang sah. -------------
, Keputusan RUPs. sebagainanE dlrnaksud, Kelrur,usan Itul's. s€bagalnana dlmaksud -- ,:

peda huruf a edalah sah jika dlsetuJui- .

oleh l€bih dar! 2/3 (dua per tlgal ---- .l

.bagian dari seLuruh sahan dengan hak -
,i €uala yang hadlr dalam RUrS;

. delem hal kuorum sebagairmna dirnaksud -
'pada huluf a tldak tercapal, RUPS -----

.kedua dapat diadakan dengan kGtentuar -
RUPS kedua sah dan berha k llengaftibl l
kelrutusan jlka dalam RIJPS dlhadlri ----
oleh lpernegang saha,nr yang melraklli -----
paling sedlkit 3/5 (tiga per llma) ----

' baglan dari junlah seluruh saham ------
dcngan hak suara yang cah.

'-.keputusan RUPS kedua adalah sah jika --
.disetujui oleh leblh dari l/2 (satu -*-
per dua) baglan dari seluruh saham ----

. dengan hak suara yang hadir dalam -----
RUPS, dan

,, dalam hal kuorun kehadiran pada RUPS -
kedua Eebagalmana dimaksud huruf c ----

, tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
'.diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak menganbil keputusan --*-

" iika dihadlri oleh pemegang eaham darl-
'caham dcngan hak suara yang sah dalam -
"kuorum kehadlran dan kuorum keputusan -
.yang ditetapkan oleh Otoritas 'Jasa ----

. Kcuangan atag pcrmohonan Pcrscroa

rum kehadiran dan kuorum keputusan

untuk mata acara mengalihkan kekayaan

seroan yang merupakan lebih darl 50t --
puluh peraen) Jumlah kekayaan berelh

rseroan dalan 1 (satu) transaksl atau -



.--

i,r.. \ ,, ,!.: , ': ' 
' ' r' .r'if *glayaan fer,ieroan lang merupakan l$ih

L r' , . . r I d,arl 5Ot (lfuna puluh persen ) JumlahI- 
| kekayaan bersih perseroan dalarn 1 (8atu)

rr" "' i ' "1 | 'tran"uf"i atau tebth, baik yang berkaitan-
I- l' satu sarm lain naupun tidak, penggabungan,

I pel"ru."n, penganbilallhan, panisaharr ---
r" '' :i i I p"ng.irr"n permohonan agar perseroan ------
' ' J l alnyatakan paitit, perpanJangan jang*a ---' ' ' " I :' r. ,!'. I .I | *.Ual-, Uerairinya Dersexoan, dan pembubaran

I: i : :' -' I pdrseroan, dilakukan dengan ketentuan ----,. ,. :i.. ,.i ....- r :i.., I U"u"g.i berikut:
t ' a.'RUPS dapat dllangsungkan jika RUPS ----

"c; ''Dalan hal kuorum sebadalrnana dlmaksud
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua

dapat diadakan dengan ketentuan RIPS -
kedua sah dan berhak rnengambi I
:keputusan jlka RUPS dihadlri oleh -----

r'panegang saham yang mewakil l paling ---
'- 'sedikit 2/3 ldua per tlga) bagian dari-

Junlah seluruh saham dengan hak euara
r'liiing sah;

j kq)utusan RttPS kedua adal-ah sah Jlka -
',disetujui oleh l-ebih darl 3/4 (tlga per

'' -qrcat) bagian dari geluruh saham dengan



hak. sua',ra yang hadir dalam RUPS i dan

dalelo,hal kuorun kehadlran pada RIPS --
kgdus . sebagairnana dimaksud pada huruf c

. tide:E, tercapai, nUPs ketiga dapat -----
diadg kan dengan ketentuan RuPs ketiga

- .eah. dan berhak nengarubil keputusan ----
jika" dihadirl oleh penegang eahan dari-
sa\44 dcngan hak suara yang sah dalarn -

, Iug'r.u.xr kehadiran dan kuorum kq)utuEan

. yangt. ditetapkan oleh Otorltas 'Jasa ----

dcngan hak suara yang rah yang --------
,dtnriliki oleh D€megang Saham

. rlndcE cndcni

...dalan hal kuorum eebagaimana dimakeud -
.pada, huruf a tidak tercapai' nUPS -----

. \qdua dapat dilangsungkan jika RUPS

.4ihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)-

,hagian dari jurnlah geluruh saham ------
...dcngan hak suara yang sah yang --------
,dimiliki nenegang Saham Independeni ---
,rkeputusan RuPs kedua adalah eah jika -d,.



I 
perdua) bagian dari jumlah seluruh ----

I safram dcngan hak guara yang sah yang --

I amiriti oleh Pecnegang saham

I Ind@enden yang hadir dalam RUPS;------

Il{I,

e. dalam hal kuorum k€hadiran pada RUPS -
kedua sebagalmana dimaksud pada huruf

c tidak Lercapal, nUPS keliga dapat --
, I dil.ng"ungkan dengan ketentuan RUPS

ketlga sah dan berhak mengarnlci I
keputusan jika dihadirl oleh Pe{€gang -
Sahan Independen darl saham dengan hak-

,, suara yang sah' dalam kuorum kehadiran-

yang diteLapkan oleh otoritas Jasa ----
Kcuangan atas pcrrnohonan Pcrscroan; dan

keputusan RUPS ketiga adalah sah Jika -
disetujui oleh Pemegang Saham

Independen yang mewaklli lebih dari
50t (lima puluh persen) saham yang ----

, dimiliki oleh Psnegang saham

, Independen yang hadir dalam RUPS'------

Dalam hal Persexoan m€niliki I'ebih dari 1-

, (gatu) klasifikaei saham, RUPS untuk mata-

acata pcrubahan hak atas saham hanya -----
dihadiri oleh pemegang saham pada --------
kl.asiflkasi saham yang terkena darpa k atas

perubahan hak atas saharn pada kfaeifikasi-
saham tcrtcntu, dcngan kctcntuanl

a. RIJPS dapat dilangsungkan jika dalam --
, RIJPS paling sedikit 3/d (Liga per --*--

erpat) bagian dari jumlah seluruh -----

. saham pada klasifikasi saham yang -----
, | 'tcrkcna dampak atas pcrubahan hak -----

dimaksud -
RUPS -----

'I

(7)



kedua dapat diadakan dengan ketentuan _

RUPS kedua sah dan berhak mengarybil
keputusan jika dalan RUPS paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari_
junlah seluruh saham pada klasifikasi _

saham yang tcrkcna danpak atas ________
perubahan hak tersebut hadir atau ____*
diwakili i --------__
keputusan RUPS sebagaiLtrrana dimaksud____
Pada huruf a dan huruf b eah jika
disetujui oteh lebih dari 3/4 (tiga___,
per ernpat ) bagian dari saham dengan___*
hak suara yang hadir dalam RUpSi dan___
dalarn hal kuorum kehadiran pada RUpS__-
kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf b tidak tercapal-, RUPS ketiga ___
dapat diadakan dengan ketentuan RUpS -_
ket.iga sah dan berhak mengambil
k€putusan j ika dihadiri oleh
Pemegang sahah pada klasifi kasi
saham yang tcrkcna danpak atas ----____
pcrubahan hak tcrscbut dalam kuorum---_
kehadiran dan kuorum keputusan yang---_
dlt,etapkan oleh Otori tas ,Jasa

I Kcuangan atas pcrmohonan pcrscroan.____

Dalan hal klaeifikasi saham l/ang te-rkena
daupak atas pcrubahan hak atas saharn pada-
klasifikasi saham tertentu tidak meurpunyai
hak suarar' pemegang saham pada klasifikasi
cahaft tersebut diberikan hak untuk hadir -
dan rnengambil keputusan dalam nUpS terkait
dchgan pcrubahan hal( atas saham Dada -----
klasifikasi saham texsebut. --------

(9) Pemegang saham dari saham dengan hak suara
yang sah yang hadir dalam RUPS namun -----

d.

(8)

I



t:

abstain dianggap neniberi kan suara yang ---
sama dengan auara mayoritas penegang saham

yang mcngclua-r kan suara.
(L0)iDalam psftungutan suaxar suara yang -------

dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku --
' untuk sel,uruh saham yang dimilikinya dan -

pemegang saham tidak berhak meniberikan ---
' kua€a kepada lebih dari seorang kuasa ----
untuk sebagian dari jumlah saharn yang ----
dimllikinya dengan auaxa yang berbeda' *---

Rl.relai nutg l -----
(1) Pefse.roan wajib membuat risalah RUPS dan -
'f ' ti'ng xzi s.rr'"r-a sb lah RUPS. ------
(2) Risalah RUPS waj ib dilruat dan -*----------
l" ditandatangani oleh ping:inan rapat dan ---
i

I palinq gedikit 1 (satu) orang pemegang ---
I-
' sahain yang dltunjuk oleh pe3erta RUPS.----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ---
angka (2) tidak disyaratkan apabila
.risal.ah RUPS tergebut dibuat dalam

akta be.rita acara RUPS yang dibuat

I notatls yang terdaf,tar di otorltag
Keuangan .

(4) Dalam hal RUPS mcrupakan RuPs yang hanya -
dihadiri oleh Pemegang Saharn Independen, -
risalah RUPS wajlb dibuat dalaft bentuk ---
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --
notaris yang terdaftar di ot.oxitas Jasa --
Keuanqan .

(5) Rigalah RUPS sebagai-mana dimaksud dalam --
angka (1) waJib disanpaikan kepada

I13..lt"
I

I

i
bentuk-
oleh --
.lasa --

I

6r

yanpa lan risalah RUPS



, €ebaga imana dimakeud pada
pgda harl libur. risalah
qajib disarpaikan paling

angka (5) jatuh-
RUPS tersebut ---
lanibat pada hari-

I
: kgfja berikutnya .

(7) Dalan hal perseroan menyarealkan risalah _

RUPS .melewati batas waktu sebagaimana ____
di4a)t€ud pada angka (6), penghitungan ____
j unlah hari keterlambatan atas penyanrpaian
risalah RUpS dlhitung sejak hari pertama _

setelah batas akhir waktu penyampaian ___-
ris€.i.ah, RUPS sebagainana dimaksud pada ___

Rtagkaeaa trieala! nUpS. ---___
(1),Ringkaean risalah RUPS sebagainena ____,__

I'n.

I dirnaksud dalam ayat 3 angka (1) wajib ____

l; 
, memuat informasi paling aedikitl

I o. tanggal pclaksanaan RUPS. tcrnpat,l
I' pclaksanaan RUPS, waktu pclaksanaan ___

t l RUPS, dan mata acara RUPS;

I b. anggota Direksi clan anggota Dewan _____.. qrrysvLa t.rrlerst oan anggota Dewan _____
A

I Konisaris yang hadir pada saat RUPS; __

,c. jumlah saham dengan hak suara yang sah_
yang hadir pada saat RUPS dan
persentasenya dari jurnlah seluruh _____
saham yang merqrunyai hak suara yang __
sah ; ------
ada tidaknya penberian kesenpatan _-___
kepada pemegang €aham untuk mengajukan_
pextanyaan dan/atau mernberi kan
pendapat terkait mata aca-ra xapat i ___
junlah pemegang saham yang mengajukan
perfanyaan dan/atau memberi kan

d.

e.

I
I

I

r.

pendapat terkalt nata acara rapat. ____
jika pemegang saham diberi kesenpatan i
mekanisme pengambilan keputusan RUpS ;_

i;,.,;.::
-1: " ,1, .i
1 ,r....,t .1,:1



I o. hasif pemungutan suara yang meliputi -
Ir jwnlah suara setuju, tidak setuju, dan-

abstain untuk setiap mata acara !apat.-
jika penganbi lan keputusan dilakukan

dcngan pqmrngutan suara i
h. kcputusan RUPS i dan

i. pelaksanaan penrlcayaran dividen tunai -
kcpada pcmcgang saham yang bcrhak, ----
jika terdapat keputusan RUPS terkait -
dengan pembag lan dividen tunai.--------

Ringkasan risalah RUPS sebagainana -------
dimaksud dalam ayaL 3 angka (1) sajib ----
diumumkan kepada masyarakat paling l andcat-

2 (dua) hari kerja setelah RtPS ----------
di selenggarakan. -- ------

!6odla Pagle|na! da! lahasa ?€oglltulor!.
(1) Kewaj iban melakukan pengunuman,

pemanggilan, ralat pernanggilan, ----------
pemanggilan ulang, dan pengumunan

ringkaean risalah RUPS sebagaintana -------
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, -
wajib dilakukan melalui paling sedikiti---
a. situs wS penyedla e-RUPs ; -----------
b. situs web bursa efeki dan

c. situs irerb Perseroanr ---------
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -
dengan ketentuan bahasa asing yang

digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -
sebagaimana diftaksud pada angka (1) huruf-
c wajib mernuat informasi yang sama dengan-

informasi dalam pengumuhan yang

menggunakan Bahasa Indonesia.
Dalam hal" te.rdapat perbedaan penafsiran -

s.

(2'



asr.ng dengan yang diumurnkan dalam Bahasa
fndonesia sebagaimana dimaksud pada angka_
(2), informasi dalam Bahasa fndonesia yang
digunakan sebagai acuan. -----
Dalam hal l'erseroan menggunakan sistem ___

yang disediakan oleh perseroan, ketentuan_
nengenai- media pengurnuman. pernanggi lan, __

ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan-
pengulmxuln ringkasan risalah RUPS _-_-____
sebagaimana dirnaksud dalam angka (I') (2|
(3), dilakukan rnelalul pating sedikit:--__
a. sltus web bursa efek; dan
b. situs web perseroan. *-----**-
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa aeing, _

dengan ketentuan bahasa asing yang
' 

:r di-gxina ka n paling 6edikit bahasa Inggris.
f.etentuan mengenai risalah RUPS dan
ringkasan risalah RUPS sebagairnana -___-__
dinaksud dalam ayat 3 angka (5) (O) (7), _

ayat 4 angka (1) (2), dan ayat 5 angka (1)
(2) mutatis nmtandis berlaku untuk ------_
pcnyclcnggaraan RUpS olch pcmcgang saham -
yaDg tcLah mcrqrcrolch pcnctapan kctua -_-_
pengadilan negerl sebagaimana dimaksud ---
dafam Pasal 11 ayat 9 angka (13) dan ----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisarie-
sebagaimana dimakeud dalarn pasal 11 ayat 9

anqka (16) .,

Dt'rieFl
aarat 11.

| ,0,

1. , Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2_
I (dua) orang ahggota Dlreksl.

2. a. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat

I meniadi. Presiden Direktur.
b. Bilarnana diperlukan, dapat diangkat 1 _____



| (satu) orang atau lebih wakil presiden ----
II Direktur dan atau Direktur,---

Anggota Direksi diangkat dan diberhentlkan oleh
t
I RUFS. ------...

-Yang dapat diangkat sebagal anggota Dlreksi ---
adalah orang per€eorangan yang memenuhi -------
persyaratan pada saat diangkat dan selama -----
menjabat 3 :----------
a. menpunyai akhlak. moral, dan integritas ---

I
I yang baik; ------

b,, cakap mclakukan pcxbuatan hukumi

. c. dalam 5 (lima) tahun gebelum pengangkatan -

,tidak pernah menjadi anggota Direk6i --
dan atau anggota Dewan f.omisaris !'ang -
selarna menjabat | ------
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPE-

I

I dan selana menjabat | ----------
I 1. tidak pernah dinyatakan pailit,

' I | ,2, Lidak pernah menjadl anggota Dlreksi --
I dan atau anggota Dewan Komisaris yang -

'l
I dinyatakan bersalah rnenyebabkan suatu -
I - dinyatakan pailit;

I 
Pi'tusarraarr

, |, 3, . tidak pernah dihukum katena melakukan -

I +^x,,---.

bi pertanggungj awabannya sebagal -----
anggota Direksi dan atau anggota --
Dewan f\omlsarls pernah tidak ------
diLerima oleh RUPS atau p€rnah ----

- tidak nenberikan pertanggungj awaban

sebagai anggota Direksi dan atau --
anggota Dewan l'.orni sar i e kepada ----
RuPs; dan

@



6.

I

I

'o

I "f 
pcrnah mcnycbabkan pclusahaan yang-
merq)e_roleh izin, persetujuan, atau-
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi

*ewaj iban rnenyampaikan laporan ----
' tahunan dan atau laporan kcuangan -
, kcpada OJK. --------

d., memiliki komiLmen untuk mematuhi peraturan_
I{ pcrundang-undangan i dan --------

e. meniliki pengetahuan dan atau keahlian di -
I bidang yang dibutuhkan perseroan. --- -----*-

geiain mernenuh i percyaratan sebagaimana
te.rsebut dal,am ayat 4, anggota Direksi wajib __

mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar _

: Modal, Undang-pn64ng tcntang pcrsc_roan Tcrbatas
' serta peraturan pe-rundang-undangan lainnya.____

Usulan pengangkatan, penberhentian, dan atau _-
penggantian anggota Direksi kepada RUpS harus _

' menperhatikan rekomenda3i dari Dewan lz.omiearis_
atau kornite yang menjalankan fungsi nominasj".--
Pa,ra anggota Direksi diangkat untuk masa

Jabatan tertentu dengan ketentuan 1 (satu) ____
periode inasa j abatan Direksi terhitung sejak __

tanggal yang ditetapkan oleh RUpS ]rang
, mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS_

Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal
, pengangkatan mefeka, dengan menperhatikan _____

pe-raturan perundang-undangan di bidang fasar __

Modal, namun dernikian dengan tidak nengurangl _

hak RUPS tersebut untuk menberhentikan anggof,a_
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelurn masa ___
jabatannya berakhir, dengan rnenq:erhatikan _____

ketentuan Anggaran Dasa.r ini. -_
Anggota Direksi setelah nasa jabatannya _______

berakhir dapat diangkat kentlali sesuai dengan -
kcputusan RUPS.-------



t
| 9. a. RUDS dapat memberhentikan para anggoEa ----
I

I Direksl sewaktu-waktu dengan menyebutkan --
I

I 
arasannya. --

I b. Alasan pern rerhentian anggota Direkei
I

d

sebagaimana dimaksud pada ayat ini --------
dilakukan apabila anggota Dlrekei yanel ----
bersangkutan tidak lagi memenuhi

pe.rsyaratan Bebagai anggota Direksi yang *-
anta.ra lain melakukan tindakan yang -------
merugikan Perse"roan atau karena alasan ----
lainnya yang dinllai tepat oleh I{UPS. ------

c. f\eputusan pemberhentlan aoggota Di.reksi ---
tersebut dianbil setelah yang bersangkutan-
diberi kesempatan mesbel-a diri dalam RUPS.-

Pemberian kesenpatan untuk msnbela diri ---
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang --
bersangkutan tidak berkeberatan atas ---*--.
pemlcerhentian tersebut.-
Penberhentian anggota Dlreksi berJ.aku sejak
ditutupnya RUPS aebagaimana dlmaksud daLam-

huruf a. ayat ini atau tanggal lain yang --
dltetapkan dalam keputusan RUPS. ---
Seorang anggota Direksi berhak rnengundurkan

di-ri dari jabatannya sebelum masa *--------
jabatannya berakhir dengan menrberitahukan -
secara tSftulls mengenai maksudnya tersebut
kcpada Pcrsc.roan. -------

b, Perseroan r,raj ib menyelenggarakan RUIS untuk
memltuskan permohonan pengunduran diri ---*
anggota Dlreksi yang bersangkutan daLam ---
jangka waktu paling larlat 90 (selnlcilan ---
puluh) harl kalender setelah diterinanya --
surat pengunduran diri. -
Pelseroan wajlb melakukan keterbukaan -**--
inf,ormasi kepada

I

l 10ir'

I

t dan ------*----



'....
_/ :

I nenyanpaitan kepada GII( paling l ambat 2 ___

| (+a) harl kerja setetah diterimanya
. I permohonan pengunduran diri Direksl

,-. clapat,,d+nintakan pertanggungj awabannya ____
sebe,s.?,i anggota Direksi sejak pengangkatan-

ri". !|ang, hgrsangkutan hingga tanggal
di,pelujuinya pengundu.ran dirinya dalam ____

' RUPS.:------
.Penb.€ba€an. tanggung j awab anggota Di.eksi _

,. yang.n€,ngundurkan diri dlberlkan setelah __
., RU,Fq ,fabunan mcmbcbaskannya. -----_-__

Anggota. Direksl sewaktu-waktu dapat
diberhentikan untuk sementara wa lrtu oleh __

r., PernaB Komisaris dengan nenyebutkan
. al.aaatnya. -
, . Pe$erhqntian sementara sebagaLmana _______

.dinakeud pada huruf a. ayat lni ----_______
"di.pgrtrt-ahukan secara tertuLia kepada

: anggola Direksi yang bersangkutan. --___*___
Da.Jam nat .terdapat anggota Dlreksl yang ___

I Cibe,phentikan untuk senentara sebagaimana _

, diina&epd. pada huruf a. ayat lni, Delran _-__

,, in.i..-;--,=.--
d. s.,ebg,fu! pengunduran dirl berlaku efektif , _

I anOOota Direksi lang bersangkutan tetap ---
,: l,: berler14J iban msnyelesaikan tugas dan

, | , 
a.lgql.lS j aruabnya sesuai dengan Anggaran __

: l: Dasa,r-,,icl dan peraturan perundang-undangan-

l. +q.beg.a inara dfurE ksud dalarn huruf a. ayat __

I Ut dpn hasll penyetenggaraan RUPS

: l:: ,se.bgOqimana dirnakEud dalam huruf b. ayac --

fl.ati" harus menyelenggarakan RUPS untut



mcncDbut atau ncngrFtkan kcputusan --------

" p€nyelenggaraan Rt PS sebagaitnana dimaksud -
' pada huruf d. ayat ini atau RUPS tldak ----

dapat nenganbll keputusan, psiberhentian --
1" sehehtara' sebagalmana ,dlmakEud pada huruf -

1) menjalankan pengurusan Perseroan untuk-

, "l a. ayat, lni mehJadi batal.----r-
I

I f;. Dafan RUPS sebagairGna dl-nrak3ud pada huruf-rllt
I c'. ayat:ini anggota Direkgi yang ----------
I

I bersangkutan diberi keserpatan untuk ------
| 

-^-i1r - i!-rI

I nElibe1a diri. -------

I O. Anggota Dlreksi yang dlberhent.lkan untuk --
i'- | " senentarar sebagalmana dinraksud pada hunlf -

I

I a. afat tnl tidak ber-wenang
, | *^-r -r --r---

l,

J kepenttngan Perseroan aesuai dengan ---
I

I rnaksud dan tujuan Perseroani dan ------
?l rxi:wakill: Ferseroan di dalam r€upur dl -

Larpaunya jangka waktu sebagalmana ----

' I pada hu, uf g. ayat ini berlaku serjah ------
I

l-' keputusan per$erhentian sementara oleh ----
I Dewan ftomlgaris sanpai dengan I -----------
I

| 1) tcrdapat kcputuEan RIPS yang mcngnratkan

.l
I luar pengadilan. --------

h': ' I h.- t€n&latasan k€flenangan sebagaimana dirnaksud-I
I



I i. DaLam hal RUrS menguatkan

1a

pernbelhentian sementara,

Di,reksi yang bersangkutan

I'
| ,j.

untuk sctcEusnya. -------
Apabila anggota Direksi yang diberhentikan-
sementara t€rsebut tidak hadir dalam RUPS -
maka anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara tersebut dianggap tidak ---------
nenggupakan haknya untuk membela dirinya --
dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi
yang diJoerhentikan senentara tersebut -----

,, menerima keputusan RUPS. -------
RUPF +apat : ----------
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan-

I seorang anggota Direksl yang diberhentikan -t-
dari jabatannyai atau

-. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan-
I

I seorang anggota Direksi yang mengundurkan --
I di9i. dari.jabatannya; atau
* Mengangkat Geseorang sebagai anggota Direksi

tI untuk mengisi suatu lowongani atau
I

-' l4enaftbah jumlah anggota Direksi baru. -------
Maga j abata.n seseo.rang yang diangkat untuk ----
menggantikan anggota Direksi yang dibe.rhentikan

atau anggota Direksi yang n€ngundurkan diri ---
atau untuk nengisi lowongan adalah untuk 6i.3a -
nasa j abatan dani Direktur Yang

diberhentikan/digantikan tersebut dan masa ----
jabatan dari penambahan anggota Direksi baru --
te.rsebut adalah untuk sisa masa iabatan dari --
Direksi y.a[g masih menjabat pada masa itu, ----
kecuali- apabila ditentukan lain dalam RUPS.----

l'la sa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya-
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut I --

keputusan

maka anggota -----
diberhentikan ---

a. Meninggal dunia; -----

t
.Li ,



I

I b. Ditanrh dl bawah pengarnpuan berdasarkan ---
I

I suatu putusan pengadilan;

| .. Tidak lagi manenuhi persyaratan perundang--

14. Gaji. uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ---
I

I ada) bagi anggota Direksi dltetapkan oleh RUPS-

, l' -aon wcwcnang tcxscbut oLch RUPS dapat ---------
I dllirpahkan kepada De an Komisaris. ------------

15. Bilanana jabatan seorang anggota Direksi lowong

16.

karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah -
anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang -----
sebagairnana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, ---
naka selambat- larbatnya 90 ( seribilan puluh) ---
hari kalender getelah lolrongan itu, harue -----
diadakan RttPS untuk rnengisi lowongan tersebur, -
dengan memperhat i kan peraturan perundang-------
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---
lpabila jabatan Presiden Direktur lowong dan --
selama masa penggantinya belum diangkat atau --
belum r€mangku j abatannya, maka aalah seorang -
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat ------
Direksi akan menjalankan kewaj iban PresLden ---
Direktur dan rnsnpunyai wewenang serta tangg:ung-
j awab yang sama sebagai Presiden Dilektur. -----
Dalan hal seluruh anggota Direksi lowong maka -
bcrlaku l<ctcntuan dalam Pasal t9 ayat 10 ------
Anggaran Dasar ini
Anggota Direksi dilarang menangku jabatan -----
rangkap apabila Jabatan rangkap tersebut
dilarang dan atau bertentangan dengan p€ratu.ran
pcrundang-undangan . -----
setiap anggota Direksi dilarang menganbil -----
keuntungan pribadi bai

.t1

18,
I
I

-.--

secara J.angsung maupun-



1 dalam;AnEgaran Dasar inl mengacu pada peraturan
I

I o,Jt( dl bidang paear Modal dan ketentuan sefta _
I

l. peraturan perundang undangan lainnya yang ----
I

DCJcl.a,(U. -:---
luetr .-i |lrcD:le Dtaaxsl,
-"iii:ii!?, Eatrl 16

t

I

Direksi bertugae nenj a:Iankan dan bertanggung _

j awab ata;,pengurusan ferseroan untuk --------
:. kq)entingan Perseroan Eesuai dengan makeud dan

tujuan Per.seroan yang ditetapkan dalam

Dalam menjalantan tugas dan tanggung j awab ---
atas. pengu.rusan sebagaimana dllnaksud pada ayat
1, Direks.l-. r,laj lb nenyelenggarakan RUDS tahunan
dan RUFS lainnya sebagaimana dlatur.dalam ----
pcratur:rn perundang-undangan datr Anggaral ----

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ----
tugas dan tanggung J afiab sebagainana dimaksud-
pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung
j awab, dan kehati-hatian. -*----
Direksi mewaklli perseroan baik cti d'alan -----
maupun,dl luar,pengadilan tentang segala hal -
dan dalam segala kejadian, rFngikat perseroaR-
dengan ,pihak lain dan plhak lain dengan
Persergan serta menjalanlan s€gala tindakan, -
balk yang rnengenai pengurusan naupun
pemilikan, ,akan tetapi dengan pernbatasan bahwa
untulc.. :

.a. nelgaf,ihhan, hak, atas barang-barang tidah -
N

I be.rgerak milik Perseroan di atas 25t (dua-
II puluh lima persen ) sanpai dengan 50t -----

-__



I 
pe.rseroani ---------

t c. msninjamkan uang Perseroan sefain dari ---lr.
I ninjanran kepada karyawan dan pinj aman yang
II t irnbul sebaga i akibat dari kegiatan usaha-
II i Persexoani ----------tl

(lina puluh persen) dari jumJ.ah kekayaan -
bereih P€rseroan dalarn 1 (satu) transaksi-
atau Leblh yang terjadi dalam jangka waktu

1 ( sa.tu)' tahun buku baik yang berkaltan --
satu satna lain atau tidak belkaitan satu -
sama laini

b. rnaninjam uang atas narna perseroan darl ---
siapapun selai.n dari pinjanan yang tirnbul-
sebagai akibat dari kegiatan usaha

llI d. mengikat Perseroan sebagal penjamin dalam-

I bcntuk dan cara apapun;
I

e. mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan

.Pe.r6eroan di atae 25t (dua puluh lima ----
persen) sanpa i dengan 50t (lima puluh ---
persen) dari jumJ,ah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau --
lebih yang terjadi dalan jangka waktu 1--
(satu) tahun buku baik yang berkaitan satu

sama lain atau tidak berkaitan satu sama -
Iain; ------

f; rnendirlkan atau tulut mendirikan, turut --
I serta pada Derseloan atau badan-badan lain
I baik di dalam maupun dI luar negerii -----

disyaratkan. persetujuan tertulis dari dan .atau

akta yang bereangkutan turut dltandatangani --
oleh Dewan l/romisarig. --
Direksi waj i.b memlnta persetujuan RtPS untuk -,l''



J uolah, ikekayaan bersih Perseroan dalam I -----
. ( satu) tialsdksi atau le.bih yang terj adi dalam

r{anE&a:wa,ktrrl 1 (aatu) tahun buku yang --------
iibeEtailtan,.aatu ,sama lain atau tidak berkaitan-

'r satu sana,lain, dengan mefiperhatikan ketentual

Anggaxan,[Jasar. ------
,Dlreksi tldak ben'senang mengajukan permohonan-

,paiJ.it atas 'Peiseroan sendiri kepada

Pengadilan Niaga sebelum merpexoleh

persetujuan RtPs, dengan tidak nengurangi ----

ket€ntuan. sebagaimana diatur dalam undang ----
i undang tentaflg f"epallitan dan Penundaan ------

'f'e}|ej.ib4ntitre{&a}raran Utang dan pe'raturan di --

,,,,t

: ,1, bcrhak uniuJr mcngangkat scorang kuasa atau ---

I tsih untuh bettindak ataa nama Direksi dan --

I untuk $aksud itu harus nrerdcerikan surat kuasa'

l datrarn mana diberi we$'enang kepada psnegang----

I n*n"n*, kuasa ltu untuk melakukan tlndakan---

I llndakan tertentu. ---
.l *. sstiap 'anggota Dlreksi bertanggung J awab penuh

I I secara tanggung renteng atas kerugian --------
' 1" o"t"tooan yang disebabkan oleh kesalahan atau-

I o"t"'"'"n anggota direksl daram menjarankan --

,l , , tugasny€ d -
I g, Anggota Direksi tidak daPat

I r , di'ertanggungjawabkan atas kelugian Derseroan-
t-

' 'l sebagaimana' 'limaksud 
pada ayat g Pasal ini' --

I i aPanira daPat membukt ikan !

I ;. kerugi'an tersebut bukan karena kesarahan -

l l' liaang Pasa! uodar'------
l' t' Tanpa mengurangi tanggung j awabnya Direksi ---
L

'l ar' I(littrg!''l
I atau kelalatannYa t --'------

t I 
nelakukan pengu.rusan dengan itlkad -

I u' telah I A-h r.aher.r---'
. l, n"it. penuh tanggung j awab' dan kehati---'

l ;.t;"ntuk lepentingan dan sesuai densan

@

\

\



,----
I

I I makcud dan tujl:dn Perseroani

I c. ' tidak merpunyai benturan k€pentingan baik-
'I :. . r:li-.r.--,.r,r. .F {.il-r, r-*F-!r' i l llangsung nErupun tidak langsung atas

''' '':i ' I ' 'ttno*ta*o pengunrsan yang upngakibatkan ---t-'. .: -:.. i rl . | , , 'kepuglan; dan ________
I'- " : i ' i. 'l' '6. a"n*'menghnbil tindakan untuk mencegah --Ls.r-anr rrEuganlrJrr \.r[rrcr |lau uuLu^ rrErresrJalr
' 1 timbul atau berlanjutnya keruglan --------

I
., l;:'r i i:..:i , ; I , tt^..^r.,r.t. -i--4-----.l lr- I 10.' a. Preslden Direktur berhak dan berwenang ---

I' ' ' : : | " bertlndak untuk dan atas nanta Dlr€ksi ----

'dl luar pengadilan;
I L ;i | ; t ;1 .' b. Dal anr hat Presiden Direktur tidak hadir --

I

I atau be.rhalangan karena gebab apapun juga'

I pihak ltetiga, maka wakll Preslden Direktur
: I berhak dan berwenang bertlndak untuk dan -

' di' da larn dan dl luar Pengadilan; ---------
c. Dal€En hal jabatan trakil Presiden Direktur-

' kosong, iatau Wakil Presiden Direktur tidak
'hadi!, atau berhalangan karena sebab -----

' ' apaprin ijriga, hat mana tidak perlu --------
" dl"buktiken , kepada pihak ketiga, rnaka 2 ---

-.(dua) OfAdg anggota Direksi lainnya berhak
- - 'A:in -b€fereneng bertlndak untuk dan atas ---

'nama Direksi €erta sah nrewakili Perse.roan-
' 'di dalath dan di luar pengadilani ---------

Pembaglan tugas dan werrrenang setiap anggota --

,'.i

I
rI rr.

.l 
' Dl.reksi iditetapkan .oleh RUPS, dalarn hal RUPS -

"l tiAa* nenetapkan, maka pembagian tugas dan ---
I' I we$renang setilap anggota Direksl ditetapkan ---
I' l '''berdasarkan k+utusan Rapet Direksi.----

' '' 
I f:. Anggota Dlreksi tidak berwenang mewakili -----

il ' Persexoan apabila



I ,".II

I

aJ-lggota , Direksi yang bersangkutan
,mequnyai kepentingan yang berbenturaD ___

I dengan kepentlngan peraeroan. __
Dalarn hal .terdepat keadaan sebagaimana
dimak3ud pada al|at 12, yang berhak mewakiLi __
Pcrscroan adalah ! -------___

anggota Direksi lainnya yang tldak
nerq:unyal benturan kepentingan dengan ____
Pergeroan i
Dewan I'.ornisaris dalarn haL
Direksi menrpunyai benturan
dcngaD Pcrscroani atau -------
pihak,lain yang ditunjuk oleh RUpS da tam _
hal seluruh anggota Direksl atau Dewan ___
I,,omlsaris mernpunyai benturan kepentingan _
dcDgan pcrgcroan. --

74. f.etentuan mengenal Tugas dan wewenang Direksi_

1l 
VanO belum diatur dalam Anggaran Daaar ini ___

I mengacu pada per€
, ,curan OJK di bidang pasar __-- 
| Modal ,dan kctcntu
I ron scrta pcraturan pcrundang-I undangan lainnya yang berlaku

nqr.t Dtl.ts3l

.terdapat perkara
Peraeroan dengan

- bcroaEgkutan;. dan

di pengadilan antara ____

anggota Direksi l,"ang ____

seluruh anggota-
kepentingan ---

I
I

I

.t

I

t,
b.

I

I

I
I

I
I
t:

I

t., Direksi waj ib rnengadakan

I 
be.rkaf a paling.kurang 

1r setiap bu lan. ___________

rapat
(satu)

Direksi seca.ra

kali dalam --_



'-...
{aorer" KqnLsaris idoara berl(ala pallng Iurang L

1 ,.r..n,,, L.!ti'.l.:lanr ir t dlrrlrl- I lirrl.rn ------I 
r,:.(satu) kalii' dalam 4 '(€nE)at) bu1an.------

l' *. .Kehardiran .anggots Dlreksi dalam rapat --------
' "i r; . | "'s€bagllmana' dilnaksud pada alrat 1 dan ayat 3 --

I ,wal 1l .diungtapltan dalam laporan tahunant-
| ' ?erseroaD.--
I ' s. Direkgtr harus menjadivalkan rapat s€bagaimana -

I

l l berikutnya eebelum beralhirnya tahun buku.----
I

l. 6.' . ' Pada rapat yang telah dlJadwalkan sebagalnana-
' 'i :.: i : ' I dlmaksud pada ayat 5, bahan rapat disarpaikan-

I x"p"a" peserta paling lambat 5 (Iina) hari ---
I' l l sebelun rapat diselenggarakan. ---

I

I' f. Dalan hal terdapat iatrEt yang diselenggarakan-
I

i

anggota: Direksi yang berhak me$rakili

Direksi . --n'-
. : P'emangg'ilah untuk Rapat Direksi waj ib

,dlsanpaikan dengan sarana apapun dalan bentuk*
, tartuljis.lang disarqraikan kepada setiap
' anggota Direksi paling lanbat 5 {fima} hari --

, kalender s€belum Rapat diadakan, dengan tldak-
tnetFerhituhgkan tangga] Patanggilan dan ------
tanggal Rapat.------
Apabi la s€mua anggota Direksi hadir atau -----

, . db.aLlL', Psnanggllan terLebih dahulu tersebut
' tldak dislaratlran dan napat Dlreksl berhak ---

" 'nengarbll keputuean yang sah dan nenglkat.----
PeminEgil-an ters€but harus rnencantunkan acara-[;,

| 'Rapat, tanggal, rdaktu dan tcnpat Papat. -------
di taryat kedudukan ---



' Per,se.nodni ,atau. :di tefipat kegiatan usaha
:, dit€fiipat kedudukan Bursa Efek di tenpat

mana,:saharn+Eaham perseloan dicatatkan,
r'di telrFat'lain dalam wilayah R€publ ik
; fAdoaesiA. -*

atau -
di ---

aEau --

I

I

I

I

t
rl
I

I b.

Rapat,Dtreksi dipi.mpin oleh presiden -----
' Direlituf . -*-
Dal&h hal Preelden Dlrektur tidak ada atau
berhalangan untuk nenghadirl Rapat Direksi

r' oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu --
dibuktikarr kepada pihak ketiqa. maka salah
seo.rang: anggota Direksi yang hadir dan ---
dipilih dalan Rapat Di.reksi telsebut dapat
menimpin llapat Direksi. ----------

Setiap; anggota Direksi yang secara pribadi
dehgan.cara apapun baik secara langsung --
maupun s€cara tidak langsung n€rq)unya I ---

I

12;: ,Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -
t
I Rapat Direltsi hanya oleh seorang anggota -----
I

l pireksi yang lain berdasarkan surat kuasa.----
13; a. Setlap,anggota Direkgi yang hadir berhak -

I mcngcluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
I

l' {satu1 suara untuk setiap anggota Dir€kei-
I luirrhy. yang diwakilinya. -------

l,

k€pentingan dalam suatu txansaksi' kontrak
,. atau'kontrak yang diusu].kan, dalam rnana --

Perseroan meniadi salah satu pihaknya ----
: hardb menlratakan sifat kepentingan dalam -

suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk

'ikut daLdm penganbilan suara n€ngenai hal-

ha]. yang berhubungan dengan transakai atau

:r 'koritrak tersebut, kecuaLi jika Papat -----
'I nirexsi menentukan lain, -------

1.4. , Dengarbilan keputuban Rapat Direksi dilakukan-

bcrdasdrk.in ,musYawoxah nufakat ' ----

t
t

@



f 
" rruf,htat penganbll-an ke[rutuaan dllakuttan

| 
".. berdasarhn, :suare- terbanyak. yaltu disetujut __

l, l€bih dati t/Z (Batu per dua) dari anggota *__
I

I Difeksi yang hadir. _I u].rexe]' yang hactir. -
I tU. Hasll rapat s$agaimana dlmaksud dalam ayat 1-t-' , wajib dituangkan dalam risalah rapat,t-

I ditandatanganl oleh seluruh anggota Direksl __t-
I VanO'hadir. dan disanpaltan kqrada seluruh ---

, I anggota Direksi. ----tl
| 1?. Hasll rdpat sSagaimana dj$aksud da larn ayat 3_
I' .l waj ib dituangkan iialam rlsalah rapat, -_______

I,i

dltandatangani olelr anggota Direksl dan ------
' anggota Dewan Komisaris yang hadl-r, dan
'disan4xikan tepada selunrh anggota Dlxeksl clan
anggota Dewen Komisaxis.---------
Dalam:hal terdapat anggota Direksi dan atau --
anggota Dehran Komlaarls yang tidak -----------
menandatangani hasil rapat sebagalrnana -------
dlnaksud pada ayat 15 dan ayat 1?, yang ------
bersangkutan wal ib rnenyebutkan alasannya -----
aecafa textulis dalam surat tereendlri yang --
dilekatkan pada risalah rapat.------
Risalah rapat aebagainrana dlmakgud pada ayat -
16 dan,ayat 1? wajlb dldokunentasikan oleh ---

I 19.
I

I

20. '

Perseroan.
Risalah,rapat diriksi s$agairnana dimaksud ---
pada ayaL 1.6 dan ayat 17 n€rupakan bukti yang-

' sah mengena i keputusan-keputusan yang dlatrbil-
. dalam Rapat. Direksi yang b€rsangkutan, baik --
i :untuk paxa.anggota Direksi rnaupun untuk pihak-
,:" ket iga. ---
.. Direksi dapat Juga henganbil kelrutusan--------
' ke{rutusan yang sah dan mengikat tanpa --------

I,



I 
bahua s€hua anggotd Oireksi telah ______

I 
diberitahulran , secara tertulis tentang usul____

1 
uoul'lang bor.oangkutan dan scnua anggota _____

I 
DirelGi rnesseiL kan persetujuan mengenai usul _

I Vang-6fu1rlian secara tertulis serta _-_-__-___

l; 
menandatbngarhi pergetujuan teraebut.__*_______

I 
fQutusan yang diantlcil dengan cara demikian __

I 
mempunyai kekuatan yang 6ama dengan keputuean_

I Vang dianbil dengan sah dalam Rapat ______-___
' Difeksi

a4 Rapat Dlteksi dapat juga dilakukan melalui ___
ftedia teleraonferenbi, video konferensl, atau _
sarana media elektronik lalnnya yang _________
memungkinkan aenua peserta papat Dlreksi -____gaLinq nietihat dan atau mendengar secara ___-_' lanEgurdg setta :be.rpartiglpasi dalam Rapat ____
Direl(si, dengan ketentuan bahwa Risalah Racar_'yang menggunakan telepon konferensi ut.u _l___
pe.talatan kqntlnikasi yang sejenis akan dibuat_' seca.tdr 'tertul is dan diedarkan dlanta.ra 6emua _

' anggotd'Rapat Direksi yang berpartisipasi ____' dalam 'rapat, untuk ditandatangani. I,.eputu san _
yang diaalbl l dengan cara demikian rnenpu nyai __rlr ltcltitatah ydng sama. dcngan kcputuean yong _j_-_

I diantji.l. derigan sah dalam Rapat Direksi._______
f 23. Ketentuaii nengenai ltaoa| rri }.Ar,dr ,,^_- -_,I tu; Ketentuaii nengenai Rapat Direksl yang belum __

I 
dlatut dalam Anggaran Dasar ini mengacu pacta _

,j , pdxaturan O,rK di bidang pasar Hodal clan __-__-

I 
kctcntuan sorta pclaturan pcrundang_undangan _

, t. t"innya yang be.rlaku.____

Dcwea Xoire,rl. __________
I

|---------, t./ Dewan Kornidaris terdiri darl paling sedikit 2_

I 
tauat orang anggota, yang terdiri dari : ____

I - 1 (Eatu) orarrg ltslaen Komisaris;

( tul



| - 1 (satu) orang Komisarta atau lebih; _______
I

I dengan meq)erhati ka n peraturan yang berlaku diI bid.ng ,pasar Moda].h
| 2. . lDalqn ha1 Dercan. Kqntrsarls terdlri darl 2 (dua)

I orang anggota Dewan Kcmisaris, 1 (satu) di ___

I I antaranya adalah f\omi aarl s Independen. _
I; 
l 

' .3 ,i , Dal.am hal Dewan Korisarie terdlri lebih dari 2

'f (dua) orang anggota Dewan Kofirisaria, j umlah --
I 
i Konisaris Independen waJlb paling kurang 3Ot _

| (tisa puluh pergen) dari J ultlah seluruh

I l' anggota Dewan K@nLsaris. --------
. 'l 1,,,n.; getiap anggota Dewan Komi€arls tidak dapat ---l, *.1 DeLlap anggoca tEwan Kom1€afls tidak dapal ___

, | ,bertindak sendlrl-sendiri melal,nkan
I

; , bsrdasarkan kq)utusan Devran Komisaris. ________
I

1 5. yang dapat diangkat sebagal anggota Dewan ____
I

, Koraisarls adalah orang frerseorangan yang -----
I

I memenuhi , persyaratan pada aaat diangkat dan --
I

l' ..3eleea..nenjabat : ----------
I .l napunyai akhlak, moral, dan integritas --

I yang baik,
b. aak@ mcla*ukan pcrbuatan hukrm;

l,
I

.l

dalan 5 '{linal tahun sebelum pengangkatan-
dan selama nenJabat I ----------
1. . tidak, pernah dlnyatakan paltiU

.2. tidak,'pernah menJadi anggota Direkai -

'' dan' atau anggota Dawan Komiearis yang-
I {. tidak pernah nenJadl anggota Dlreksi -



'l 'a), pernah tidak nranyelenggarakan RUpg

: i f. aonrrnott,
I
I bl pertanggungjawabannya sebagai ----

r, {l . anggota Direksl dan atau anggota -
'Dewan Kcmisaris pernah tidak -----

. diterl-ma oleh RUPS atau pernah ---
tidak mdnberi. kan

., pertanggungjawaban sebaga i anggota
'Direksi dan atau anggota Dewan ---

, Komigaris kepada RUPS, dan
. pcrnah mcnycbabkan pcrusahaan yang

I

I

l

, memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari O.tK tidak -------

; manenuhi kewaj iban menyarq>a i kan --
LaporaD tahunan dan atau lapo-ran -
kcuangan kcpada OJK. -

td.,, maniniki korni tmen untuk mdnatuhi p€raturan

I ncrunaano-undangan; dan -

'. $eIain. nrernenuhi persyaratan sebagairnana

tefsebut dalan ayat 5, anggota Dewan l,.ornisaris
, wajib mengikrrti peraturan perundang-undangan -
" lainnlra. --
' 'Ilntuh ,](ornlsaris Independen, selain memenuhi --

kctcntuan,dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula -
, mernenrfr i persyaratan sebagai lZ.omisarig

Ind€penden sebagaimana ditentukan dalam ------
' pexaturan di bidang Pasar Modal .

:Usulan pengangkatan, penberhentianl dan atau -
penggantian anggota Komisaris k@ada RUPS ----

' harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ---
Kornisaris atau komite yang menjalankan fungsi-
ncrninasl. ---
Pa-ra qnggota Dewan l..orni saris diangkat untuk --

[...

@



-''-"-'
.. | .masa.jabatan tertentu,dcngan ketentuan l. -----

I
' ' | , (.satu) pellode masa Jabatan I'tqnisarig setelah-

I

| ' tanggal- pengangtatan mereka terhitung sejak --
I

I tanggal yang ditetapkan o16h RUPS yang

| 'mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
I

| f,ahunan ke-S (kelima), dengan nenperhatikan --
Ir I peraturan peruhdang-undangan di bidang Pasar -
I

I Modal; nanun denikiao dengan tidak mengurangi-
I

I hak RUPS ter3€but untuk m€mberhentikan anggota
I

I Oewan Komisarig tersebut se?raktu-Haktu sebelum
I
I nasa jabatannya b€rakhir, dengan nerperhatikant-. I ketentuan Anggaran Dasar inl.--

I-' $'10: Anggota 'Dewan Kcmisaris setelah masa ---------
I

I 
j abatannya rbera kh ir dapat diangkat ker{rali ---

I 
I sesuai dengan keputusan RtpS.-------

1 L1i a.., RUrS dapat n€rdcerhentlkan para anggota ---
, I Dewan ,f.qtlsa:cis aewaktu*waktu dengan -----

I

I Oewan f*qtlsalis esraktu*waktu dengan -----
II mcnyobutkan alasannlp

t-
1 b. Alaean pedcerhentian anggota DeHan -------

. K61sa!1s sebagaLmana dinaksud pada Pasal-
,ini diLakukan apabi Ia anggota D€*ran ------
Komlsaris yang bereangkutatr tidak lagi ---

'mgnenuh i persyaratan sebagal anggota DeHan

I(ornisaris yang antara lain r0elakukan -----
tindakan yang meruglkan terseroan atau ---

' katena, alasan..Iainnya yang dini}ai tepat -

I 
oleh RUPS ..--

I q. Kq)utusan pe$rberhentlan anggota De?ran ----rl
I Konisaris telsehut diatbil setelah )fang --

.1 ' beroanskutan diberi kesernpatan nrenbela ---
, .l' ,dlri dalam RUPS.-

II d. Pemberlan keseflpatan untuk tr€nbela diri --
I



I e.. Pemberbentlan angqota DeNan l,rornisaris ----
I befl.aku'sejak dltutupnya RUPS sebagaimana-
I

| ' dinaksudrdalan butir a. ayat ini atau -*--
,l taiqggsl lain yang ditetapkan dalam -------
II r- 

-..+.. 
--r orroo' r,+,,.r,.6_r{ RUPS. ____-__

|^vyugugqrrI
l' 12. a, Seorang 'anggota Dewan Koni3aris berhak ---
It I mengundurkan diri dari jabatannya sebelrm-t-

l' masa Jabatelnnya be-rakhir dengan
I

I msnberitahukan secara tertulls nengenai --
I I maksudnya tclscbut kcpada Pcrscroan. ------I I ma!(Suonya ECTSCDUE {cpaoa Yc.rscloan. ------
I

l b, Perseroan wajib menyeLenggarakan RUPS ----t-
I t untuk mcnlutui kan pcrmohonan pcngmnduran --

diri anggota Dewan f\ornisari s yang

be.tsanEkuean dalarn jangka waktu paling ---
lanbat 90 ( senlcllan puluh) hari kalender -

, Setelah dite"rirnanya surat pengunduran ----
diri . -------
Pe.rgeroan waj ib melakukan keterbukaan ----
infor]t€si , k@ada masyarakat dan ----------

, [ienyaftpaikan kepada O,JK pallng lambat 2 --
(dua) hari kerja setelah diterirnanya -----

' permohondn pengunduran diri Dewan

''- a

' f.ofiisaris sebagaimana dimaksud dalam -----
hutuf a. ayat ini dan hasil
penyelenggaraan RUPS sebagairnana dinaksud-
dalam'rhu.ruf b. ayat inl .--------
Sebttltun pengn:nduran diri berlaku ef ektif , -
ahEEttta Deftan Komisaris yang beraangkutan-
tdtip''befkerra j iban menyelesai kan tugas ---
dah tanggung j ahrabnya seguai dengan

Anggaran Dasar ini dan peraturan ------*--
Per[ndang-undangan Yang bcrlaku

" e, Telhadap anggota Dewan f\omlsaris yang ----
tnengundurkan dlri sebagainBna tersebut di-
atas tetap dapat dinintakan -------

I

I
I



pertdng$lngJairabannlE seSagai anggota --**
Der|an KamisarJ.s eeJak penganglatan yang --

' befsangkutan hinEga tanEgal dls€tuJulnya -
p€ngunduran dirinya dafam RttPS. -
Pembebasan tanggung J aliab anggoti Deoran --

I

I Komlsaris yang nengundurkan dlri dlb€rikan
II sctclah RUPS Tahunan mcrbcbaskannya. ------

13r Masa jabatan dari. anggota Delran Kdnlsarls akan
I

I berakhir dengan eendirinya apabila anggota ---
I O.*.n Konisaris tersebut : ----------,I
I a. Menlnggal dunia, -.----
I b, Ditaruh di bawah pengarrpuan berdasarkan --

I suatu putusan pengadilani atau -------**--
I c. Tldak lagi renenuhi persya.ratan perundang-t,-

14.rf!

1sl

GaJl etau honofarium dan tunJ angan laln darl -
anggota Dew:an KdrlEaris ditetapkan oleh RtPS.-

Bilanana jabatan aeorang anggota Dewan -------
Kcrniearls l@fong sehingga nengakibatkan jurlah
anggota Dewan KdRisarls kurang darl 2 (dua) --
orang s$agairnana dimalsud dalam ayat 1 PaeaL-

inl, rnaka RUPS harus diadakan dalam waktu **--
sel aribat- ladratnya 90 (senbilan puluh) hari --

' kalender sesudah terjadinlra lowongaB te-rs€but,

untuk nengisi lcrrongan ters€but dengan
, memperhatikan peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku dI bldang Parar ldodal.
.16.- Apablle J irbatan P{eglden Komlsarla lovrong dan-

selama penggantinya belun diangkat atau belum-
. merrangku j abatannya. maka salah seorang

anggota Dewan I'.clnlsaris yang ditunjuk oleh ---
Rapat Devran Kqnisarls altan menJalankan -------
koraj iban Presiden l.',o. tnigarie dan menqrunya i ---

------- ,/C\| [\ I

I

i ;.,



| **entng'uerga .tanggung j awab yang sarna

I sebagai Presiden l,.omi saris. --
h

I

I'i
I

rd.

Setj,ap apggota .Dewan f.omisaris dilarang
mengqnlrj.I. k€untungan pribadi baik s€cara -----
langsUng naupun tldak langsung dari kegiatan -
Perseroan selain penghasilan yang sah.--------
Anggota .Deiran Komisaris dilarang nemangku
jqbatpn {angliap apabila dj.larang dan atau
ditentukan dalam peraturan perundang

undFngan yang. berlaku khususnya peraturan dl -
bidang .pasar moda1.

,l'rgte+tqan. mengenai . Dewan f\omisarls yang belum-
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -
.Perqturan O,.tK di bidang Pasar Moda1 dan ------
kctcntuan scrta pcratu.ran pcrundang - undangan

Iainnya yang berlaku
firgil dfD Fr.leDg DslaE tr Eitrtl'r --------

-- Patr]. 19 ------
1. Dewan l"crnisaris bertugas nelakukan pengawa3an-

t,

dqn ber.tanggung i awab atas pengawaEan --------
te.rhadap kebijakan pengulusan, ialannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -------
Perseroan maupun usaha Perseroan. dan nemberi-

nasihat kepada Direksi. ----
Dalam kondj.si tertentu, D€vtan Kcqnisaris waj ib-
rncnyclcnggarakan RUPS tahunan dan RUPS

lainnlra sesuai dengan kewenangannya

sebagainana diatur dalam peraturan perundang--

undangan dan Anggaran Dasar ' ------
Anggota Dewan Komisaris waj ib melaksanakan ---

tugas dan ,tanggung J ar''ab ssagajmana dlmaksud-

pada ayat 1 dengan itikad baik' penuh

tanggung j awab, dan kehati-hatian ' ----- ---- ---

Dalam rangka mendukung efektivitas

pe.Iakqaqaa4 tugas j arrabnYa
. dan tanggung

T H'It ulol

t,

i\
{\



I 
'*"f""*"'*"liJt 

me&entuk 'Kcnrlte Audit dan ---

I '*ntt *t**t'ut kcrrtit€ rainnya ' --*---:--------

I tahun buku' --

I " 
ngJaflabkan atas Xeruglan Perseredrr-' 

[' Aieertatrg{tuns]awd"" -'_:- ";, e r"".t ini, --
I sebaEaimana 'dlnaksud pada ayat 6

I ";;t" 
daPat nanbuttikan !

|'..d.lceiuglarttergebutbukankaxenakesalahan--i 
atau kelalaiannyai '

I | --l . nelakukar pengiurusan dengan ltikad -
I b: terah I

t baik' penuh tanggung jawabr dan kehati----

'i n"ttt" untuk kepentlngan dan seguai
| "--- ,..4.'6n Darser€ni

I I dengan tlakeud dan tuJuan Perseroani -----

| "t' ticlak nemfitunval belrturan *"**tln:t *]l-

, l['. 
"no"'on 

naupun tidaL langEung atae

I ai"ot*t" pengurusan yang liBngahrbatkan ---
t_

,' tl 
' *t*gl""i dan ------' I kerugian; dan --------

I
' I ,t d, telah mengardoll tindakan untuk mencegah --

" : ' l tfuribul atau berlanJutnya 'kerugian --------

- [ . tcrs.u"t
I I --:- . -!- -^+{in wi ktu dalam Jan kerja -

' { 't, ;;;;t" anqsota Dewan Konisarls bertanssuns ---

t "; 
l*'* ntt* s."ara tanggung renteng ataE -----

' I 'l n"tugil"' ferseroan rrang disebabkan oleh

' I '"o"t'*tn atdu kelalaian anggota Dewan -------

I f. 
LUh gecara tanggung .E€lrl.€[e qu--

, 
I jawab Pen

r'l kerugian ferseroan yang disebabkan oleh

I r atdu kelalaian anggota Dewan -------
I kesalahat

I I Konisarls dalfli nenJalankan tugasnya ' ---------

,l'. :'::::-:::;:H::':J'Jl:if* ;";"";

I t ' ' bian xc'orgaris settap wahtu dalam Jam rerr,'

l.L^i+'rft)drs€loanberhakmaagukibaugunandan-
*--' - 

- _----- harhak maaguki bangunan dan

C ' kantor P€rs€loan berhal t* 
, o.-^--r,,aken --

" [ . ;t;; atau teryat laln ]'ans dipersunakan ---

I :' atau lang dlkirasal oleh Pera€roan o*'o"::t:--



t'.

n

I'alat bukti .l.a.innya. memeriksa dan mencocokkan-

' keadaan uang.-*as dan lain-lain serta berhak --
, untu.k' nengetahui. segala tindakan yang telah --
, dij:a ankan steh oirek;l

Dewan 'Korni3aris berhak untuk meminta ---------
penjelaean kepada Direkei tentang oegala hal -
yang ditanyatan dan setiap anggota Direksi ---

' 'wajib unt.uk 'memberikan penjelasan tentang ----
' segal.a'.hal yang ditanyakan oleh Dewan --------

Komlserris . --
,' Apablla 's€luruh anggota Direksi diberhentikan-
, sementara,atau apabila karena sebab apapun ---

Pelseroan'tidak nedpunyai seorangpun anggota -
: Direksi maka.untuk sementara Dewan f.omlsaris -

diwaj ibkan untuk mengurus Ferseroan. Dalam hal
'i dehlklan Dewan Komisaxl,s berhak untuk --------

menrlceri kan kekuasaan €enentara kepada seorang-
' atau lebih;dlantara anggota Dewan Komisaris --

, atas tangqiungan Debtan l'.qnisaris . --
Dalam hal hanya ada scorang anggota Dcwan ----
Kcrniearis, segala tugas dan wewenang yang ----
diberlkan kepada Plesiden Kornisaris atau --*--

'anggota Dewan Komisarie dalam Anggaran Dasar -

ini berlaku pula baginYa

Pada setiap waktrl Dewan l'.onisaris berdasarkan-

. suatu keputusan Rapat Dewan I'.omisaris dapat --

. memberhentikan untuk semeDtara wa ktu seorang -
I atau lebih anggota Dlreksi dari j abatannya ---

(jabatan hereka ) dengan neny$utkan alasannya,

' .dengan menperhatikan ketentuan dalam Anggaran-
. Dasa! ini dan ,atau peraturan perundang

undangan yang bcrlaku. -----
13. Ketentuan mengenai Dewan F.omisaris yang belum-

. dlatur dafam Anggaran Dasar ini mengacu pada -
'l Peraturan O.tK di bidang Pasar Modal dan -*----

l,

I

,'1

'1I
I

@---



'-'--'
I kctcntuan scrta pcraturan pcruidrng-undangan -
I t"tnoy. yang berlaku

I ------------ frgrt D.rlE I-dr.B:1,
I

I -----i--'-- t rd 20
I

I t. r oenan Konisaris wal ib mengadatan rapat pallng-
'l I kurang 1 (satir) ka1i. dalan 2 (dua) bulan.-*---
,l , t{ Rapat Dei{an Ksrisarls sSagairnana dlmaksud ---

l=.

I u.
I

l"t"'

I

le.

I

I

pada'ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan -----
berhak renganbl l keputusan yang mengikat ---*-
apabila dlhadlrl atau dlwakili Lebih &tI t/2-
(satu per dua) baglan dari iutnlah anggota ----
Dtran KomLsarls.---------
Deran Kdnisarls waj itr mengadakan rapat bersarna

Direttsi secara berkala pallng kurang 1 (satu)-
kaLi dalarn {' (erpat) bulan.------
Kehadirai anggota Dewan Kornlsarls dalan lapat-
sSagaimana dimaksud pada a!€t 1 dan ayat 3 --
waj lb dlungkapkan dalarn laporan tdhunan

Fergeroan. --
D€wan r.misarls harus meniadnalkan rapat -----
e$agai"nana dfunakgud dalam ayat 1 dan alrat 3 -
untuk tahun b€rlkutnya eebelun berakhirnya ---
tahun buku. -
fada rapat irang tetah dlJadwalkan Eerbagainana-

dinaksud pada ayat 5, bahan rapat dlsarpailan-
. kepada peserta paling larnlcat 5 (ltna) harl ---

I dlmaxeud pada ayat 5, bahan rapat dlsarqralkan-

kqada lreserta .rapat paling lanbat sebelum ---

t

I

, I sSelum rapat diselenggarakan. --
I z.l Dalarn hal terdapat rapat I'ang diselenggarakan-
tl

I ai luar ladwal yang telah disusun ssagaihana-

h I rapat dlselenggarakan. --
I'
I e. Dananggilan Rapat Denan Konisaris dllakukan --
I' r oleh Presiden KomLsaris.I OIen l'reg J.q€,rl ltorllLi

I
I nalan hal Presiden Kqnisarl s berhalangan -----

-_+_



t
I

karen.a sebab apapun juga, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketlga maka 1 (satu) -
oragg-anggota Dewan Komisarls yang ditunjuk --
oleh "-Presiden f'.qnisaris berhak dan berweDang -
meLakukan pananggilan Rapet Der,tan Kcunisaris. --
Pemanggilan Rapat Dewan Komi€aris dikirimkan -
dengan sa.rana apapun dalam bentuk tertulis, --
pemanggllan mana harug diklrimkan kepada para-

anggota Dewan Kolnisaris selanbat-lanbatnya 5 -
(lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut --
diadakan atau dalan waktu yang lebih singkat -
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat----
lanbatnya 1 .(satu) hari kalender sebelum Itapat

dengan tidak merperhitungkan tanggal
pananggilan dan tanggal Rapat, keadaan *------
mendesak ter€ebut ditetapkan oleh Presiden *--

f.onisaris . --
Apablla sernua anggota De$an Kornisaris hadir --
dalam Rapat' maka pecnanggilan terlebih dahulu-

tidak disyaratkan . --- ---
Pemanggilan Rapat itu harus mencanturnkan -----
acara, tanggal, waktu dan tsnpat Rapat'-------
Rapat Dewan I'.omisaris diadakan di tempa t -----
kedudukan l'erseroan atau di tempat kegiatan --
usaha atau di ternpat kedudukan Buxsa Efek di -
mana saham-3aham Perceroan dicatatkan' atau --
ditenpat lain asal saja dalam wilayah

Republik Indonesia. --
Rapat Dewan l'romisaris diplmpin oleh Presiden -

. . Komisaris,.. apabila Presiden Komisaris tldak --

.. hq{ir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat'

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, maka Rapat diptlrpin oleh ealah seolanll

anggota Dewan Komisaris yang dipifih oleh dan-

i1o

t-L

1_2 .

dari anggota Dewan f.omi3aris yang hadir dalam-



I ' ' dtslghilt 'dalaft Rapat Dewan KomisariE ol.eh ----
I

I €ngpdta Dsrvan, ,I(cmlaeris yang lain berdasarkan-

, |" aurat *uosa.
I

I tn. a. Setiap.anggota Dewan Koralgarls berhak ----
I ncngclualkaD 1 (satu) suara daR tambahan 1

I lsatu) suara untuk Eetiap anggota Dewan --
I

l- | Konisaris, lalnnlp yang dlwakilinya. -------
I

I b. Setiap anggota Desran f.cfirisaris yang secala
pribadi dengan cara apapun bai* Eecara ---

l- langsung naupun aecara tidak langsung ----
I mempunyal kepentingan dalam suatu

, 1,, traneakel, konttak atau kontrak yang -----
I diueulkan, dalam nana Perseroan menjadi --
I salah satu plhaknla harus menya.takan sifat
I *epentingan dalam suatu Rapat DeMtan

I Komisaris dan tldak berhak untuk ikut ----
I dalan' penganbilan suara mengenal hal-hal -
I yang b€rhulcungan dengan tranaaksl atau ---

kontra* 't€r€ebut. kecuall Jlka Papat Dewan

'i 'l frmlsar'ic neneotukan lain.-------
I

f.- c. Pqnungutan suara rengenai dlri orang -----

I

' dilakukan 'dengan surat suara tertutup ----
'tanpa tanda tangan, scdangkan pcmungiutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
dengan trisan kecuall Flrgrinan Rapat ------

r men€ntukan lain tanpa ada keberatan darl -
- yang hadir.

1'5. .Pengardlilan kqtutusan napat Delran Konisaris --
harue dianbil berdaaarkan nuslra$tarah untuk ---
r ufakat
-Dalanr hal t.idak tercapai keputusan mrE awarah-

. muf,akat, pengarnblJ-an keputusan dilakukan -----
yaitu disetujui --



I

I

I

I

I

,-/'--
f- r.ultt dati L/2 (satu per dua) dari anggota ---
li
I Dewan r.unlsarls' ryang hadlr.---

'16. ,Hadtli'rapat 8€bsgaimana dlmaksud dalam ayat 1-

| *ajiu dituangkan dalam risalah rapat.

I ditandatangahi 'oleh seluruh anggota Dewan -*--
I ttomiearis yang hadir, dan disampaikan kepada -
I

I seluruh anggota Dewan Konisaris ' --- -- ---
17. Hasil rdpat eebagaimana dinaksud dalam ayat 3-

waj ib diti:angkan dalam risalah rapat, --------
ditandatangani oleh anggota Dewan Kdolsaris --
dan anggota Dlreksi yang hadlr. dan ----------
disampailtan 'kryada seluruh anggota Dev.an *----

I'.ornisaris dan anggota Direlrsi . ----
10 Dalam ha.l terdapat anggota Dlreksi dan atau --

anggote' Dirwan f.omisaris yang tidak -----------
menandatangani hasit rapat sebagaimana -------

I dimaksud'pada ayat 16 dan ayat 1?, yang

bersanghutAn wajib menyebutkan alasannya -----
secara tertulis dalarn surat tersendiri yanq --
dil.ekatkan 'pada risalah rapat. ------

i. 19'.i Risaldh'rapat sebagaimana dimaksud pada ayat -
,16 dan ayat 1? wajib dldokumentasikan oleh ---

' Pexseroan.

,I 20, Riealah rapat sebagairnana dimaksud pada ayat -
l-6 dan ayat 1? merupa kan bukti yang sah ------
mengenai'keputusan-keputusan yang dlanbil ----
dal.an Rapat rDewan Komisaris yang bersangxutan'

'baik untuk para anggota Deltan Komisaris maupun

untuk 'pihak ketlga. -----
2L'. Dewan Komlsarls dapat juga mengarnbi I ---------

keputugan-keputusan yang sah dan menglkat ----
tanpa mengedakan Rapat Dewan l"omisaris, dengan

ketentuan bahwaI senua anggota Dewan l"omisarls-

telah dlberltahukan secara tertulis tentang --
usul-usul'yang bcrsangkutan dan scmua --------



I J persetujuad't€rarbuti-L-:4-';'-----
I. I l@utusan yang dlenbtf dengan cara dsni kian --
I

I m@unyai keklratan lEing sama dengan k@utusa!-

I . yang dtanblf;dengan sah dalani napat Dewan -*--

I 
| ' Kqrrlsaris ' -

'.l-ur. *:": *1'. l-ZZ. Rapat Dewan Konisaris dapat juga dllakukan ---

I Dewan Kcmisaris saling nelihat dan atau

I mendengar gecara langEung serta berpartlslpasi
I dalan Rapat Dewan Kcrnisarisr dengan k€tentuan-
'| bafrwa rlsatah Rapat yang menggunakan telepon -t-,l

i | ' r)a-f^-^*-l 6!-" hA*516+-n }mr$ilrra{konferens i atau peralatan konun ikasi yang ----
.l 'deienls akan dlbuet secara tertulis dan ------

' | . diedarkan diantare asnra anggota Derran

I Komisarls yang b€rpartlsipasl dalam rapat, ---
^lI untuk ditandatanganl. K@utusan yang dlambif -
, I dengan :cara deniklan reryunyai kekuatan yang -

sarna'dsngan kqrutusan yang dlanbll dengan sah-

untuk tahun buku yang akan datangr dao --'-----

I persetujuan mengsrtai usul lziahg dlajukan

-.'?

F anggota Eewan Kcmisaris m€[&eri]an ----------
I

I grersetujuan tnengsnai usul lziahg dlajukant,
I sedaDe tertutri.c sof ta-,;menandatahgani
I

I J persetujuad't€rs€buti'rL-:4-';'-----
I

I l@utusan yang dler&ll dengan cara dgni kian --
I.l meupunyai kelruatan lEing sama dengan k@utusa!-

I Vr"s dtanblf;dengan sah dalani napat Dewan -*--
I :" Kanl sarls

' 
" I nela}ul nedla telekonfErehEi, vldeo -*-*------
l. konferensir atau sarana media elelrtronih ----- .

I

I lalnnya yang' ranungkinkan semua peserta Rapat-

; 
I dalan rapat'Dewan Koniearis. --

., .'t.,..r: {r€9.: r l(etefituan"rnengena l Rapat De$an F\omisarls yang-

, i.: - i ;- .^:-,j ;'l ''&ettn'r&tatur dalam Anggaran Dasar inl nengacu-

'^ 1"^.1- pad& Feratur€n dl "bidang Pasar l{oda I dan -----
I

I kctentuan Borta porati.lran pcrundang*undangan -
' 'l 'lainnya y€ng berlaxu

Dedan F'crnisaris untuk --



i menperoleh pef,setujuan pallng lar rat 7 (tujuh)-
I

I frari sebelum ditnulainya tahun bu ku Perseroan --
I| __- _.

t ! yangral<on datang. -----
li . e , ,,- oit foi' 'xa;jib melakeanakan rencana kerja ------

I '".u.qainrana dinaksud pada ayat 1 Pasal 1ni'----

I ,] ,"nuo buku Perseroan beriaran dari tanggar 1 --
I | (satu) .tanuari'sanpai dengan tanggal 31 (tiEa -

I Our,rn satu) De6erber ' Pada akhlr bulan Deoernber

I ai"n tahun, buku Perseroan ditutup'----

,l a'. oia"t si menyusun laporan tahunan sesuai dengan-

I 
"' 

n"a"n""on Posa} 66' 6? dan 68 undang-undang ---

l. t"ntanq Pcrscroan Tcrbatas dan Pcratulan ------

l. ;";;tt-undansan di bidans Pasar Modal '

,',1, 5. "4. Perser€an wai ib mengumumkan neraca dan ----

| | ttpottn laba rugi dari laporan keuangan ---

I "-"::l:*::*x':":"::::.*-. "il;-I Pirscroan ""::"-: -^-.r Modal-

,'l :J"-::'-1*":l:"Hil:,lil"i:rX -,-, | 'r' o*""'""i;;'llni *,t_.1:';*^ 
dan Hak -I raporan 

.,ll, o*ro. *"._"tt__1t"r. 
sesuai ---1 rereans@. *.*rt-.r^11]1,"**n"n yans _-

\ ::::"T:.;;; n","":-:n_:'I d"n9oo 
.___---------:*- -

I . u"nltx"_;,.. *r-"1"-1f,
1 -a--e1-----1 

83D{IIlr..F 
-e.l drr[ tttlt!

\-:5Xffi"f1;::;,-.t;;;;:
\;-;;;;;";""'";;.::i'i#1,-**,'i-:' " 

\, ;n'S";::1'.fuH1;::":H iJ: 
_ __ -. _:

ili:- : : .,' i,- :Y,"fT"":'"'"'J"*:T":1"1-1-"-T: - ---:--

\ L-fr::h1';'*r"**- 
;;; dalam Pu'iusan



-rnana Juga harus ditentukan waktu dan cara -----
pelrbayaran dlvlden. Dividen untuk suatu saham -
ha'nis. dibalratkan kE:ada orang atas narna siapa -
sahdm itu te,rdeftax da lam Daftar Psregang Saham

dengan mecrperhatikan Pasal 9 ADggaran Dasar ---
ini. pada hari kerja yjng at<an dltentukan oleh-
atau atas HqwcBang RITPS dalam nana kcputusan --
untuk peirdtagidn dlvlden dlanbll, satu dan laln-
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
Bursa Efek di tenqrat dl rnana saham-saham

tersebut ldicatatkan sesual dengan ketentuan ---
dalam Pasal 70 dan ,Pasal ?1 Undang-Undang -----
tcntang Pclscloan Tcrbatas.---
Apablla keadaan keuangan Pergeroan memungkinkan

maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi
dLperkenankan untuk nenbagl dividen interim, --
dcngitn h6tcntuan bahwa kclak akan -------

;; :dipethltuniikan dengaa dividen yranq dlsetuJui --
'':oleh RUPS Tahunan berikutn:fa sesual dengan ----

Itctcntuan dalam Pasal 72 Undang-Undang tcntang-
Perseroan Terbatas dan dengan nrenqrerhatl ka n ---
ket€ntuan perundang-undangan di bldang Paaar --
rilodnl'. ------

4, Jlkalau laporan taba rugi dalam satu tahun buku

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -
I dengan dana cadangan maka kerugian itu akan ---
.l tetap dicatat dalam laporan Laba rugl dan -----

' selarrj utnya untuk tahun-tahun berlkutnya ------
'. leraexoa!- dianggap tidak meoqreroleh laba gelana

ke,rcugian yang tetcatat daram laporan raba rugl-
ltu belum tertutw) s€Luruhhya' dengan tidak -'-
rengurangi ketentuan perundang-undangan yang --

. ' ''D€llam hal terd4at keputudan RUPS te.rkait -----
, Perseroan waj ib



l.

melaksanakan penibalxaran dividen tunai kepada --
pemegang saham yang berhak paling lancat 30 ---

, (t'iga puluh) hari setelah diumumkannya

. ringkasan . risalah RUPS yang mermrtuskan

penlcaqian dividen tunai. -----
. Dividen dapat dtambil oleh pernegang saham yang-

berhak s&elum lewatnya jangka waktu 5 (linE) -

tahun dengan menyar{:aikan bukti haknya ata3 ---
dividen terssut yang dapat diterina oleh -----
Direksl PerBeroan. Dividen yang tidak diambil -

setelah 5 (tima) tahun terhitung sejak tanggal-

yang ditetapkan untuk penbayaran dividen

Lanpau' dimasukkan ke dalan dana cadangan -----
khusus . -----

?.1 Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan --
I xhu"u" dan tidak dlanrlcll dalam jangka waktu 10-
I' '(sepuluh) Lahun akan rnenjadi hak Pexseroan'---*

D3!f,gu[aE! Dalr cadelgan tirJ t! ----------
Earal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah te'rtentu ---
dari laba bersih setiap tahun buku untuk ------
cadangan wajib. Bagian dari laba yang

disediakan untuk dana cadangan waj ib ditentukan

oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan

pcrundang-undangan Yang bcllaku

I z. Penyieihan laba bersih untuk cadangan wajib' --
| , dilakukan sanpai cadangan waj ib mencapai pal-ing

sedikit 20t (dua pu1-uh persen) dari jumlah '---

moda I yang ditsnpatkan dan disetor' Cadangan --
wajib hanya dapat digunakan unt'uk menutup -----
kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh

cadangan lain. -,------t-I 3. Apabila iurnlah dana cadangan wai ib telah ------
t-' I melebihi 20t (dua puluh persen) dari modal yang

I aitenpatxan dan,disetor maka RUPS dapat -------



I, 1-

. n€nutulstani agar,,Jumlah dari dana cadangan waj ib
rnelcbihi, Jumlah sebagairnana
pada ayat 2 Pasal ini digunakan bagl

Peracroan. --
Dtrelsi..harus nengelola dana cadangan lraj ib ---

. sebaik-baiknya deml kepentlngan Perseroan, ----
,, dengan oara lrang dlanggap baik olehnya dengan -
.; persetuJuan De$an Korltlaarls dan dengan

meryrerhatikan ketentuan perundang-undangan yang

5. Setiap xeuntungan. yang diterima dari dana -----

,i ?,:ir--- -- ---- .t'cnglbslr! |\t!!!aaD Dertt
i'r---l.-----rr taral 2{

,, Dengan mq)erhat i kas ketentuan dalam PasaL 2L -----
'Undaag-Undang tcntang PcrEcroan Tcrbatar,
pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS ---*
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di -----
bidang PasalModal. +-r--*------
?- Dof,Et.butetE, tat-u!&, lGgnbtlat'l!.D dt! ---
---*-----:t.+-b---frF .llri.|da!

I cadangan waj lb harus dimasukkan dalam laporan -
'l,"' I ,':Iaba rugi- Perseroan. ----------

' 
l yang': talalr

. ditetrtrlkan

'Pengga,bungan, Peleburan, Pengarbllallhan dan

Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan

rperdturax perundang.iundangan di bidang Pasar Modal-
r :denEan menqrerhetlkan' ketentuan Undan g-Undang - -- -- -
'tentang Per3€roan Terbatas, Anggaran Dasar lni, dan

. peraturan , perundang-undangan lalnnya
-- 

"-Dob.ria!, 
Lttn:Ldart .-i Lra[llrqFr ttrUr. ---

?!r.-?"ira?---- laflff lllhE,
-*.-t---- ?atal 2a

Fenrbr:baran, likuidasi dan berakhirnya stetus badan-

hukuft Persenoan diprttugkan oleh RUPS sesual dengan-

'1,-'

ngan di bidang Pasar Modaf-



dengan mertperhat'ikan ketentuan Undang-Undang ------
tentang. ,Petseroan :ferbatas, Anggaran Dasar ini. dan

' peraturan peruDdang-undangan la innya . --- -

' Untuk hal-hal yanll mengenai Perseroan, para -------
penegang saham dianggap berteru)at tinggal pada ----
'alamat-alenat sebagaimana dicatat dalam Daftar ----
Pemegang saham dengan melperhati kan ketentuan -----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar --
Modal serta peraturan Bursa Efek di terpat di mana-

sahatt-saham Perseroan dicatatkan. -
-b-- Fetatulart lcnutqf

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar --
ini mengacu pada'Deraturan O\tK serta Peraturan ----
pemndang-undangan, lainnya yang berlaku dan dari --
segala 'sesuatu ]ranq tidak atau belurn cukup diatur-
dalam l\nggaran Dasar maka RUPS yang akan

mcriutuskannya.
-' Akhi rnya para 1p-efi ghadap rna sing-masin g bert inda k ---
;-'.daldm kedudukan tersebut di atas menerangkan

'bahwa :

pemegang saham -----
sebagai berikut I -

llloNOwIDJOJo, scbanyak -
11.231.645 (scbclas ---
juta dua ratus tiga ---

Rp,5.615.822'500,- -
'( lima miliar enam ratus

menyatakan ker'ball susunan

fe.rseroan, dengan Perincian
a. Nyonya ,lt NI SETIAIIATI -

ratus dua puluh dua' ---



,/--'

I 
riUu lisra ratus rupiah)

b.. Tuar' StUSilP TNtrIDIOJO

; -:aEbanl|ak' j;1; 709. 685 ----
(ieatu j uta. juta tiga

' Gatus rdua puluh lima --
-. .ribu iery)at ratus) saham

, . (dE1atan .ratus lima ---
. .puluh erFat juta
. ,dslalraD,Edtus crpat ---
:puluh dua rlbu lima ---
' ratus .ruplah)

i i'' :i.. : : r ..1 'sanbi'[an:,$uta tujutr ---
r i., ,,,r I :ratug rc{rpu.t puluh dua -

.. r' :l ,cibu lirna: ratus rupiah) .

7.856.€86 {tuJuh juta
dclapan,tratus cnarn ----
puluh ,ena,n ri.bu delapan

'tatu' delqpan puluh ---
. llfie) rsham atau
.tcbcsa,r,

( tiEa millar ser$llan
'ratqs tiga puluh tiSl_..\

I

: _ . r: , i . l'

854.842.500,- -

3.933.442,500,- -

Tuan SIGtrD SUIIAR@

..WONffiIDJO,fO, scbanyak -
21.r0$9;irt85 (dua pultrtr -
:satui Juta :1ima puluh -
sembll.an, rribu enpat -*-

. r' | triha), sahan atauI'

r.: i . - i , ! I

| .( €epuluh, millar Llma - 
,

: .l catus dua:,puluh

t



I

I

iuta dtrpat ratus empat-

pu Luh dua ribu lima ---
ratirs xupiah), ---------

e. '.I.\ran BfN?0RO TANJI NG, -
, scbanyak ,9?9.900

( serdcilan ratus tuj uh

Duluh s€lrbilan ribu ---
Bernbl Lan ratus) saham

atau sebosar .RP.

. (cfiq)at ratus dclapan --
puluh ssnbilan juta ---
sernbi lan ratus lima ---

48 9. 950.000, - -

puluh ribu rupiah) . ----
PT SURXADI/TN INVESTI\I'{'\,

scbanyak 1.333.14 6. 800-

(satu mi'l iar tiga ratus
tiga puluh tiga juta -
scf,atus cfipat Puluh ---
enam ribu delapan -----
ratus) saham atau -----
scbcsar . RP.666.513.400.000, -

' i(cnam ratus cnam Puluh-
enam tniliar lima ratue-
tujuh,puluh tiga juta
enpat ratus ribu ------
rupiah )

O. PT SURYA},IITRA KUSWA, -
' iscbanyak ;I2O. 442.7OO --

(seratus dua Puluh iuta
' grqtat ratus clq)at Puluh

dua ribu tujuh ratus)
. salran atau scbcsa! . .RP.

(enan puluh millar dua-

ratu.! dua Puluh eatu --
j uta ti,ga ratus l ima -

60.221.350,000,- -



I

I
. I'

puluh rillu ruplah ) . ---*
PT SURYTINI BIntrHnNDJU ,

' 'scbanlpk 13 . ?il? . 600 ---
{tiga belas: Juta tujub- ,

' ratua erq)at puluh tujuh
rl"bu enam ratus ) gahan-

atau scbcsar . .Rp. 6.8?3.800.000r- -
(ena nlllar delFpan

ratua tujuh puluh tiga-
juta delapan 'ratus ----
rilcu rupiah)

. PT IATCIA trtAMA, -------
' scbanyat 26.188.900 --- .

(dua puluh enam Juta -
' ccratus dclapan puluh -

delapan rilcu sedllan
ratus) sahan atau ----*
scbcaat . . . . . . . Rpr 13.09{.{50.000r-'
{tlga belas rnlliar ---- ,,

sembilan pu luh empat

Juta efipat ratus lirna
puft*r ribu rupiah).*---

I

I ": "t 
suRYAsAPrA PRNrEsrr,

I scbannk 13.?{?.500 ---
(tiga belas juta tujuh-
ratus erpat puluh tujuh
ri.Jcu enaJt ratls ) sahan- ,

atauacbcsar.r...Rp.
(enan miliar delapan

ratug tujuh puluh tiga-
juta delapan ratuE ribu
rupiah)

6.8?3.800.000,- -

I I ruplan,

I k. PT BH^KTT SlrRYAmNcSr\, -
I' t scbanlrak 14.831.700 ---

liil:ru;.z
,A



delapan ratus tiqa ----ppluh satu ribu lujuh

I'

[-

tujlh ratus) saham atau
scbcsar . Rp. ?.415.850.000,_ _

(tuJuh niliar erpat ---
ratus I imabelas jut.a -
delapan ratus lima ----
puluh ribu rupiah ) ----
Pr 

^cuNc,Tlt,lE+RINf ERNnTf ONT\L, scbanyak
e.726.000 (delapan Juta
tqjuh ratus dua puluh
enam ribu ) saham atau
scbcsar Rp. {.363.000.000, _ _

(enpat nillar tiga ----
latus enan puluh tiga
juta rupiah)
Masyarakat, scbanyak --
350.409.100 (tiga ratus
Ilma puluh juta enpat -
ratus ssnbilan ribu ---
scratus ) saham atau ---
scbcsar. Rp.175.204.5S0.000, _ _

(seratus tujuh puluh -
Lima miliar dua ratus
enpat juta lima ratus -
Iima puluh ribu -------

| ' rupiah)

| 
- SehinOOa seturuhnya ----

I berjumrah 1. 924 . oss .000

| 
(satu miliar sanbilan ----

I ratus dua puluh cmpat -___

I iut. detapan puluh -------
I aelapan ribu) saham atau-
I

lscbcsar



Bp , 962 . 044 . 0OO. 000,

( s€mbilan ratus enam ----
putruh dua miliar erpat
puluh sq)at Juta rupiah) .

mengangkat orang-orang ters€but di balrah lni --
dengan nama jabatan, nana lengkap ctan Junlah --
anggota Direksi dan Dglran Kodsaris Perseroan, -
terhitung P€nutupan ttalnt inl, yaltu eebagai --

,b€r'i kt:t : ----------
DE! Eirari'i : --------
- Freslden Kqnisarla : Nyonl|a JI,NI SETIATA?I -

rcl|oWIntOJO, lahlr di -
Kedlri, pada tanggal --
27 -06.1954 (dua puluh -
tuJuh Juni eerlbu -----
se(bllan ratua lima ---
puluh cripat) r narga ---
Negala Indonesla, -----
srasta, bcrtcq)at -----
tlnggal di Kedirl, ----
ilalan Mayj end. Sungkono-

nonor 50, Sernarrylr, ---
Kecanatan Kota, -------
pcmcgang Kaltu Tanda --
Pcnduduk (NIK) ncnror --
3571026?06540001, ----
Tuan I,IEAS MULfA ------
SIJI{ARDJA, Iahir di ----
Yogyakarta, pada ------
tanggal 08-09-1935 ----
(dclapan scptcrdrcr ----
seribu sembl-lan ratug
tiga puluh lima), Sarga

Negara Indonesla, -----
s$asta, bcrtcfip.rt -----

| - r,*,is"ri"



- I'.omisaris ' Independen :

tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Mctro Alam-

rv tx-18 ' f.cluarahan --
Pinang, f.ecamatan -----
Kcbayoxan lana, -------
pcmcgang Kartu Tanda --
Pcndudu k (NIK) nomor --
3174050809350001 ; ----
Tl,laN FRANK WITI,EM VAN -
GELDER, Iahir di
Bclanda, pada tanggal -
1?-12-1958 (tujuh -----
belas Desember seribu -

aembilan ratus I ima ---
puluh dcJ-apan) warga --
Ncgara Bclanda,

swasta, bcrtcfiPat -----
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Erlangga 1 nonor-

11, pcmcgang Passport -
Bcl-anda nomor ---------
BV5FJlEH6;

Tuan C'OTAtrlA

HENGDRATSoNATA, lahir -
di .lem)cer, pada -------
tanggal 14-06-1956 ----
(enpat belas Juni -----
seribu senbilan ratus -
linra puluh enam) llarga-
Nega.ra Indonesia, -----
swasta, bcrtcirpat -----
tingga] di Surabaya, --
Jalan Prapcn Indah ----
Blok E-t?, Kclurahan --
Pxapen, Kecanatan -----

f.omisaris Independen :



:.

l}hrhtl :

Tenggills. l.bJoyo,
pcrclfaDg Kartu TirDda

PcDduduk (NIK) ndnor

35?82411106560001, -----

I
: Prcsidcn Dircktu! 3 l'uan SUSILO

t
- Di.reletur

rclnflIDto.to, lahlr dl -
Kediri, pada tanggal --
1-1-1956 ( satu Januarl-
seribu s€tnbi 1an ratus -
Iina puluh enam), -----
Warga Negara Indoneria,
srdasta, bcrtcq)at -----
tinggal di Surabaya, ---
Jalan Panglima

Sudirman Noror 7 9-85, --
Kclurahan hbong
Malang, Kccanatan -----
Genteng, P€Gegang lGrtu
Tanda PcDduduh (NIIO --
nomor 35 ?8 070101560003,

Tuan HERU BUDI AN, ----
lahir dl gurabaya. ----
pada tanggal 5-5-1952 -
( f ima l{et gerlbu

sen&ilan ratus llma ---
puluh dua), Warga -----
Negara Indonesla. -----
swasta, bcrtcr(q)at -----
tinggal dl Jakarta. ---
Jalan t[ta Indah ------
Ifl29, Fondok Plnang, --
Kcoaeatan Kchlyoran ---
Lana, Jakarta selata&, -
pcrncgang Kartu Tanda --



- Di,rektur

Dlrektur

Pcnduduk (NIK) nonor --
3174050505520005, -----
Tuan HERRY SUSIANTO, --
Sarjana Hukum, Magister
Manajemen, lahir di ---
Surakarta, pada tanggal
9-11-1957 (sanbilan ---
Nopenber geribu

senieilan ratus lima ---
puluh tujuh) , Warga ---
Negara Indonesia, -----
s?rasta, bcrtcmpat -----
tinggal di Kediri, ----
JaLan Pcmuda nomor 2, -
Dcsa Dandangan, -------
Kecamatan Kota, -------
pcncgang Kartu Tanda --
Pcnduduk (NIK) nomo! --
3s?1020911570003; -----
Tuan ISTATA TASWIN ----
SIDDHARTA, Iahir di ---
Jakarta, pada tanggal -
23-0?-1965 (dua puluh -
tiga JuIi seribu
senbilan ratus enam ---
puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, -----
Jwasta, bcrtcnpat -----
tinggal di Jakarta ----
Pusat, Jalan Cunung ---
Sahari 7.C No.19, -----
I'.elurahan Gunung

Utara, Kccamatan

Sahari
Sawah-

Ka.rtu -Besar, pemegang

Tanda Pcnduduk

I'
I

(NrK) --



[- 
or'"*.u'

I
I| - DiFelrtur
I
I

; :.1

I nomof, 3171022307 650004;

s Tuan ANDIK WN{YIJDI, ---
Iahir di Jcr rang, pada-

tanggal 11-OF19?1 ----
(scbclas scptc|dJcr ----
serlbu Eenbilanratus -
tujuhpuluh satu) , -----
llarga Negara Indoneala,
sr.rasta, bcrtcqpat -----
tinggal dI Jombang, ---
Jalan narbutaD C-1, ---
Kelurahan KepanJ en, ---
Kccarnatan Jordcang, ----
pclEgang Kartu Tanda --
Pcnduduk (NIK) Ncnor --
3s1?091109?10002, -----

t TUan HAMDTANY I{A],IM, --
Iahir dt Padang, pada

tanggal 04-01-19?8 ----
(erq)at Januarl seribu -
serbiLanratus tujuh ---
puluh dclapen), Warga -
Negara fndones!-a, -----
wiraawasta, bertqat -
tinggal di gurabaya, --
East Wood EIY-10/8, ----
f.elurahan Sanbiker4, -
Kecanatan Sambikerep, -
pcmcgang Kartu Tanda --
Pcnduduk (NIK) nqror *-
3578310{01?40003 ; ----

3 Tuan SONY SASOIIC

RAII,{ADI, lahir di -----
Kedirl, pada tanggal --
4-0F1952 ( crpat bclas



Pengangkatan anggota Dlrekei
tersebut tel.ah diterirra oleh

September seribu
senrbi lan ratus enan ---
puluh dua) , Wafga -----
Negara fndonesia, -----
swasta, bcrtcmpat -----
tinggal di SidoarJo, --
fondok l'tutiara T-Og, *-
Desa Banjarbendo, -----
f,ecamatan Sidoarjo, ---
pcmcgang Kartu Tanda --
Pcnduduk (NIK) nomo! --
35150814096?0001; -----
dan Dewan Kornisaris --
rnasing-nasing yang ---

bcrsangkutan. -
Direksi dan/atau kuasanya, baik bersama-sana -----
maupun sendiri-sendiri denqan hak untuk
menindahkan kekuasaan ini k4ada orang lain
dikuaeakan, untuk memohon pengesahan atas --------
anggaran dasar ini darl instansi- instans i yang ---
bcrwcnang dan untula mdnbuat pcngubahan dan atau --
tanbahan dalam bentuk yang bagalmanapun Juga yang-
diperJ.ukan untuk rnerperoleh pengesahan tersebut
dan untuk rnengaJukan dan nenandatangani serm:a ----
pe-rmohonan dan dokumen lainnya, untuk memillh ----
tenpat kedudulian dan untuk melahsanakan tindakan
Iain y'ang rnlngkin diperlukan. -

- lenghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal

yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ter€ebut, dan

selanjutnya penghiidap juga menyatakan telah
mengerti dan memahaml i3i akta ini.*-------

---- DE,IIKIAN AKTA INI
dlbuat dan diselesaikan dalam minuta di Surabaya, -



pada hari, tanggEl dan, Jam tErsebut pada awal akta-
ini; " dengan dlhadlri
- DWI RI jBTI, fahir

12-8-1986 {duabelas
del.apary)uluh enan) ,

oleh : -----
di Pacitan, pada tanggal ----
Aguatus seribu s€mbilanratus-
Warga Negaxa Indonesl.a, -----

I
I

i

Kartu Tanda Pcnduduk (NIK) nqror
3s15075208860001 ,

- UtRf YATI, Sarjana Hukunn lahlr d.l Surabaya, pada-
tanggal 3-8-1960 (tiga Agustus eeribu
senbllanratus enarqruluh), Warga Negara Indonesl"a,
bertenpat tinggal di Surabaya, Menur 4/61 RT.004-
RW.010, Kclurahan l'/bnur purq)ungan, Kccamatan ----
Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Fenduduk (NfK) ---
noRor 3578094308 600002. kedua-duanya pegawal ----

' kantor notarJ.s, selaku para saksi.------
- Setelah saya, notaris, nembacakan akta inl
kepada para saksl ters$ut, maka segera akta
dltanda tangani oleh saya, nota.ris dan para
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang -
rapat sebelum akta inl eelesai dijcuat. oleh saya, -
notaris. ----
- DilangEungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----
- AsIt akta ini telah ditandatangani dengan
gemestLnya. -

DIBERIKAN SEBAGAI TURT'NAN

bertenpat tinggal dl Sidoarjo, Dusun Rane RT.020-
RW.O10. Desa Pilarg, Kecamatan llonoayu, p€megang-

ini
saksi, -
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