
KEME'{TERIAII HUKUM DAI,I HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDEML ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl, H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, lakarta Selatan

Telp. {021) 5202387 - Huhting

Nomor :AHU-AH.01.03-0955202

Perubahan Anggaran Dasar

PT SEKAR LAUT TbK

Kepada Yth.

NotaT s ANITA ANGGAWIDJA]A, SH,

JALAN GENTENGKALI NO.77A SURABAYA

KOTA SURABAYA

Sesuaidengan data dalan format lsian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Adm nistrasl

Badarr iiukunr berddsdrkirn Akid iioidris iio,nu' i6, idnggdi 04 juii 20i5 ydng diirudi uieh i'iutari5

ANITA ANGGAWIDIAIA, 5H, berkedudukan di KOTA SURABAYA, beser[a dokumen pendukungnya, yang

diterima tanqgal 03 Agustus 2015, rnengenai perubaharl Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal

14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal23 Pasal 24, Pasal 25, Pasa! 26,

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasa{ 30, PT SEKAR LAUT Tbk, berkedudukan di KABUPATEN

SIDOARIO, telah diterima dan d catat di daiam Sistem Adm nistrasi Badan Huk!m.

Perirbahan anooaran dasar sebaoaimana dimaksud diatas mulai berlaku seiak tanqoal

diterbitkan surat pemberlfahuan ini.

Dlterbitkan dilakarta, Tanggal 03 Agustus 2015.

REPUBLIK INDONESIA

PII. DIREKTUR IENDERAL ADMINISTRASI HUKUIV UIVU[,{,
E,r+ilEE

ffi 1ff
oR, AIDIR Ai,iiia DAUD, S,H,, i,i.ii

iIP, 19581120 198E10 I 001

DTCETAK PADA TANGGAL 29 September 20L5
DAFTAR PERSEROAI I{OMOR AHU-3539084.AH.01.ll.?AHUN 2015 TANGGAL 03 Agustus
2015
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DATA PERSEROAT{

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Nomor 5K

lenit Perseroan

langka Waku Perseroan

status Perseroan

: AHU-03gq3.AH-01.02.Tahun 200s

: 01.140.938.0-641.001

TTIDAKTERBATAS

DATA I{OTARIS

Nama Notads

Nomor Akta

Tanqgal Akta

: ANITA ANGGAWIDIAJA, SH

i0+07-2015

XEDUDUKAII

Alamat

Kab!paten

Proyir6i

JEilts

lenis Perubahan

iIODAL DASAR

I'ODAL DITEI4PAT:(AX

tioDAL OISEToR

Rp 69.074.050.000

Dalah bentuk uang.

Nama Jabatan
klasifikasi ,umlah

Saham lembar Saham
Total

HARRY SUNOGO Direktur Utama

TIAHJONO HARYOT{O KO[4tSAR|S

loHN cAr{rr GozAL Direktur

LODDY GUNADI KomiSaris utama
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MASYAR.A(AT
27.000.000 Rp.2.700.000.000

FT.BANK BNI (PERSERO)

TBK QQ KP2LI{ ]AKARIA III
86.625.500 Rp.8.662.550.000

OMMSTAR NVEfi{EiIT
HOLDII.{GS UMITED

184.980_375 Rp. 18.498.037.500

SHADFORTH A.LTD

11ar9:919
118.915,875

Rp.9.249.000.000
MALV'NA INV,LTD

Rp, 11.891.587.500
BING HARTONO

POERNOT{ostDt
KOMISARIS

II.IDEPENDEN

WETLY GUNAWAN DIREKIUR

SUNG SANOIONO

SUNGKONO
OREKruR

K,asifikasi ,umlah
Sahrm Lembar Sahah

jjr.rt:i #



NOTARIS & PPAT
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A SURABAYA
Phone : (031) 5311812,5311816

Fax. (031) 5320061 , 5673604
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----.--- giRil PETGGABG SEBA}T T'I. SBKER LAIE lIL'
lg<lor : 16 -

-- Pada hari ini, sabtLr, tangqaL 04-01-2015 (enpat JuLi -

duaribu limabeLas) pukul 10'00 i/i1B (sepuluh waktu --- ---

Indonesia bagian Barat) sampai dengan diselesaikannya ---

proses Penbr.ratan akta ini '
- Menghadap kepada saya, IIIIAA ,I!IGGjNrID;'IJA

Sa.rjana El,I(!r!, Nolaris di Surabaya, dengan dihadiri -- -

oleh saksi saksi yang saya, Notaris teLah kenal dan -----

yang akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Iua! ix)Eff Cltftr! @UAL / llarga Negara hdonesla, lahir di

ujunq Pandang. pada tanggaL 15-10-1955 {}imabelas -----
oktober ser.ibu senbilanralus enampuluh l'lna), Direktur-

PT. SEKAR I,AUT Tbk-,bertempat tinggal di surabaya, ----
jalan Margoreio Indah c 507, pemeganq Kartu Tanda - ---
Pen.lrlduk nomor : 3578041510650010 ; ---------- ---
rnraD slrxc sBrtDrofo slri6KoNo, lahir di Bangka, pada ---
tanggal 27-05-1963 (duapuluh tujuh Mel serlbu ---------
senrlcilanratus enampuluh tiga) , Direktur
PT. SEKqR IAUT Tbk, warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Surabaya, jalan Prapen Indah TimLrr Blok ----
AA/47, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

3578242705530001 ; --------"---
- menurut keterangan mereka dalam ha1 inl bertindak----

DERTN'JAIAtrIS KEfi'TUS}N RAPAE I'!rcM !I'ER BTASA ------_

masing Itrasing dalam iabatannva tersebut diatas. dari---
dan demikian bertlndak untuk dan atas nana Direksi, ---
serta bertindak selaku kuasa yang telah diberikan --- -
kepadanya oleh setur.uh pemegang saham dari perseroan -

terbatas PT. SEKAR LAUT Tbk dan leflnuat dalam :

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saban --_--
Luar Biasa PT. SEKAR I-aUT Tbk tertanggaL --------
O3-06-2015 (tiqa Juni duaribu limabefas) --------

W7,9

nomor : 6 yang dibuat oLeh saya, notaris ;

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris' -----

-- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut -- _-

diatas menerangkan terlebih dahulu sebagal berikut : --

\
2:.



bahwa pada hari Rabu, tanqgal 03-06-2015 (tiga ,Iuni ---
duaribu hmalelas) bertenlpat di Hotel Santika Prenriere,

10 Novemlcer Room Lantai 3, Ja]an Raya cubeng nonor:54 -
Surabaya, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemeqang Saham

Luar Biasa perseroan terbatas PT. SEKT1R LaUT Tbk, -----
berkedLldukan di Sidoarjo yang anggaran dasar berikut --
dengan perubahan-perubahannya telah diumumlan dalarn : -
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----- -

30 10 1987 (tigapuluh Oktober seribu senbilanratus -
delapanpuluh tujuh) nomor: 8-7. Tarbahan nomor 984 ; -
Berita Negara Republik Incionesia tertanggai -,------
01-01 1994 {satu Juli seribu serbilanratus -- -----
sembilanpuLuh empat) nomor 52, Tambahan nomor 3874 :

bertalian dengan pe.ubahan seturuh anggaran dasar ---,
perseroan yang telah disesuaikan dengan ketentuan ____-

Undang Undanq persej.oan terbatas nomor 40 tahun 2007 _,
sebaqaimana dinuat dalam

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat pT. SEKAR LAUT Tbk
tertanggal 16-08-2008 (enambetas Agustus duaribu --
defapan) nomor 187 yanq dibuat dihadapan NOOR --____
IMWATI, Sarjana flukur, waktu itu notaris di ___--__
Surabaya;
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari _

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ___ ___

Indonesia tertangqaf 19-01-2009 (sembiLanbelas ___,
Januari duaribu sembi lan)
AHU 03993.Ax.01.02.Tahun 2009 ; ---- -_-- ____ __

bertalian dengan : ---
- Akta Berita Acara Rapat Unum penegang Saham ___ ___

Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk, Lertanggal 23_t6_2OOg __

{duapuluh tlga Juni duaribu senrbitan) nomor 147 _- _

dibuat oLeh NOOR IMWATI, Sarjana Hukum, waktu itu _

notar.is di Sunabaya ;
Akta Berita Acara Rapat UmLrm pemeganq Saham , __- _

Tahunan PT. SEKAR IAUT Tbk tangqal 76_A6_201A __- __

{enamlcelas Juni duaribu seputuh) nomor 91, yang _ _

dibuat oleh saya, notaris ; - -----



| - aftu Berita Acara Rapat umum Peneganq

I ratru,ra., PT- SEKAR L\UT Tbk lertanggaf
Saham

25-45-2471 *--
(duapuluh lima Mei duarlbu sebeLas) nomor: 108,

y-nq drbudr o,e' sdyo, nordr is; ------------- _'

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Paia --
Pemegang Saham PI- SE(AR LAUT Tbk tertanggat -------
24 AC 201-l (duapuluh empah Juni duaribu sebeLas) --
nomor 133, yang dibuat dihadapan saya, notaris , ---
Alta mana telah diterima dan dicatat dalar Sistem --
Administrasi Badan fiuku,n Kementeri Hukum dan Hak ---
Asasi tlanusia RepubLik indonesia tertanggal - --_---
08-08 2011 (delapan Agustus duarlbu sebelas) ---- --
.om., i Ahr An-0 -10.:,4)?: -------------.--.
Akta Ber:ita Acara Rapat Umum Pemegang Saham --------

Akta Berita Acar:a Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggaL 21-45-2073 ---
{duapuluh satu Mei duaribu tigabelas) nomor 91, yang

drb id- ol-h sdyd, no-dr s ;

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umun Tahunan Para --
Pemegang Saham PT. SEKAR LAUT Tbk ter:tanggal ----- -
2l-45-2A73 (duapuluh satu Mei duaribu tigabelas) ---
nonor 77, yang dibuat drhadapan saya, notaris i -
Akta mana teLah diterima dan dicatat daLan Sistem

Administrasi Badan Hukur Kementerian HukurL dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia ter:tanggal --
22-45-2014 (duapuluh dua Mei duaribu empalbelas) ---
nono, : Ar -44166-44- '1. )0ir ,'

Tahunan PT. SEKAR LaUT Tbk tertanggal 29-05-2412 ---
{duapuluh senrbilan Mei duaribu duabefas)

nomor 237 yang dlbuat oleh saya, notaris ;

Akta Berita Aca-ra Rapat Umum Pemegang Saham --------
Tahunan PT. SEIGR L\UT Tbk tertanqgal 27-05-2A14 ---
(duapuluh satu Mei duar.lbu enpat-belas) nomor 75, - -
/ang d'b-dr ol^h sdyd, no dr s;

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan --------------
\f'e: seloaD'"



bahwa dalam rapat yang dimaksud ciiatas, tetah ---, -,-
hadir dan atall dlwakili 581.011.100 (Ii-oalatus
delapaqruLuh satu juta sebe].as libE selatus) s,h,h atau -
8.1,11t (delapaapuluh eqrat L@a sebe].as tr,losen) dari ----
seluruh saham yang sampai dengan hari diadakannya rapat -
tersebut telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu sejumtah
690.?40.500 (An'-atus s€obilarpuLuh juta tujuhraUrs , -
eq)atpulub ribu li-r0aratus) sahar, sehinqga sesuai dengan
ketentuan pasal 12 ayat (6) dan pasal 26 ayat (1)

anggaran dasar Perseroan, rapat tersebut adalah sah dan -
berhak menqarbil keputusan-keputusan yang sah dan --- --
nengikat Perseroan mengenai segala sesuatu yanq -, -----
d-b . . i{"n.
-- Bahsa unLuk mengadakan Rapat Umum penegang Saham __--,
sesuai dengan ketentlian pasaL 21 ayat (2) dan ayat (3) --
anggar.an dasai perseroan tefah ditakukan :

I. pemberitahuan kepada para pemegang

persei.oan dalam surat kabar, yaitu
... Harian Ekononri Neraca tertanggat 2j-04-2A75 ----
| {duapuluhn tujuh Apiil duaribu timabefas) ; ----

II. panggilan kepada pa.a pemegang saham perseroan --_
dafam suiat kabar, yaitu :

Ear:ian Ekonomi Neraca tertanggal 12 05-2015 ----
(duabefas Mei du;u:ibu finabetas) ; --- - -----

-- bahwa acara Rapat yang disetului oleh para pemeqang __

saham yang hadir adalah antara tain tetapi tidak terbatas

saham -- ------

Pa(la :

Ral'at Kedua :

Pefirbab!.a aaggaran Daaar PerseloaD uanf€rulikaa ----
?eratrrlar OirK l[.oor 32/POJK.O4/2OLA dar tl.oot ----_-
33/n;tx..o4l20L1-n

-- bahwa dalaIll rapat ini para penghaclap Letah diberi --,,
kuasa oleh rapat untuk menyatakan keputusan keputusan -,
yang telah dianlcif dalam Acara Rapat tersebut, datam _---
suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, hal mana hendak
dilaksanakan oleh para penghadap dalam akta ijri. -



-- bahwa senua haL hal yang tefah diterangkan diaLas

ternyata dan tercantLrm puLa dalan Akta Berita Acara --
Rapat Umurn Pemeqang Saham Luar Biasa PT. SEKAR ]-AUT -----
Tbk tertanqgal 03-06-2015 {tiga Juni dLra-ribu limabelas) -
nomor 6 yang drbuat oleh saya, Notaris.

-- Be.hubung dengan ha1 hal yang diterangkan diatas,-----
maka sekarang para penqhadap yang ber.tindak daLam

keduduka.nya tersebrlt diatas, dengan ini menyatakan

bahwa Rapat Umum Pemeqa.g Saham Luar Biasa tersebut -----
telah dia]tbil keputusan, antara lajn tetapi tidak -------
|- oaLaS prd. : --

fG1.h*a! p€aye3Eaj.aa &qgrrraa dasar 9al3€tdG -----
deDga! peratular Ot lit B ,Iaaa Keuaaqa! (OiIK) ------
ncoor : 32lPoirK.o 4/2OLt t.e,l(,.aq Raacaaa dan --------
Poaf'cLeaggaraan Rapat Ifu P@g6ng Saha Perus'6a'n
lerhta daD P€-atrE:at otolitas irasa KErrqan tl@ot :

33/"oJK.O4/2OL4 teotaag Dir€k.i De! Dera!

fidisa-is E&iteo ataa 
"Eurlbaa! 

9Elr1il.. -----------
-- Sehingga anqqaran dasar perse.oan PT. SEKAR LAUT Tbk -
untuk selanjutnya adalah sebagai berrkLrt :

IIIIA DEII TEUPAIT (EDI'DT'MX

-------- Pasal 1 ----_-___----------_---
i. Perseroan Terbatas ini beinama PT. SEKAR r,AUT Tbk ---

T s .dn f,lo o..r qnqq"..' D.s., l' _-'up d 'bu'
oA qa"1 "PFrsprod ' , I'Ftvcd,dikdn d"r b-,lo- o' pu-.'

o .' oo.' ro.

2. Perseroan dapat menbuka cabanq atau Perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagainana ditetapkan ofeh _ -_-
Drreksi. ----------

.,TJIGKA IIAICIU BERDIRIITTA PERSEROAN

-------- Paaal 2 "'---'----------------
Perser:oan ini didirikan ulttuk jangka waktu yang tidak ---
Ci.tentukan lamanya dan iielah dimulaa pada tanggal --_----
01-03-1978 (satu Maret seribD senbilanratus tuilnpuluh

lt111l. I,IAKSI'D DAII Tg.'gEN SERTA KEGfAAAN USAEA --------



dan tujuan Pe-rseroan ialah :

b.
berllsaha daLan

berusaha dalam

c. berusaha dalam

d. berusaha dalam

bidang indus tri ;

bidal1g pe.tanian ;

bldang pe.clagangan

bidang pembanqunan

1,. Untuk mencapai maksud dan tuiuan tersebut di atas ---
Perseroan dapat r.elaksanakan kegiatan usaha sebaqai -
berikut.'---

Menjalankan usaha ,etai], bertindai sebagai agen, -
grossier: dan distributor serta perwakilan dari *--

Berusaha dalam bidang iltdustri pembualan krupuk, -
flie. nakanan rinqan (corlact io.dry), nlinuman

ringan, saus sanbal, bunrbu masak, penqerangan hasil
laut, penqolahan makanan lainnya, industri kemasan

plastik dan/atau bahan iainnya serta industri -----
pendinginan (cotd stotaqe) ,

b. Men_talankan usaha industri pengotahan hasil hasll

Pe,'on,on d"n Pe'Ieb..d ; -

Berusaha dalam bidanq pertanian, perkebunan tanaman

pangan/ perikanan darat dan peirtarnbakan ; ------ -
Menjalankan Perdagangan umum, termasuk ekspor -
lmport, perdaqangan antara pulau (interinsulair)
dari loka1 yang ber.hLrbungan dengan hasil in.lustri
pada sub a dan b tersebut dlatas ;

perusahaan Lain ;

f. Menjafankan usaha perbangunan dan kcntr:aktor umLrm

(general contracl-or) sebagai perencana/ peLaksana

ntaupun penyelenggara pembuatan jmah rlr-nah,

gedLrnq gedung, talanan, lenrbatan, pengaar.an,

(iriqasi) serta penbuatan taman hias, kol am ikan, -
dekorasi ruanqan/kamar dan fain sebagainya serta
penasangan instalas i -instatasi listrik dan

mekanrka, diesel, air ndnum, gas dan

teleko]nunikasi.
UODAI.

-'--'------ Pa3a1 4



2-

3.

14,

Modal dasar Perseroan berjunrLah Rp.250.000.000.000,--

{duaratus limapuluh milyar rupiah), terbaqi atas ---
2.500.000.000 (dua milyar limaratus ju!a) saham, ----
nasing-nasinq sahai bernilai nominal Rp-100,- -- ----
(seratus rupiah) . ------
Dari modat dasar tersebut telah ditempatkan sebesar

27,63 (duapuluh tujuh koma enam prosen) atau sejumLah

690-740.500 {enamr.airus sembilanpului juta - ---------
tujuhralus empatpuluh ribu Linaratus) saham dengan --
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.69.074-050.000,--
(enampuluh serbilan milyard tujuhpuluh empat juta ---
linapuLuh ribu rupiah) yang telah diambil bagian oleh

para pemeganq saham dengan rincian vang akan -- -----
di '.o-r \.n pao.r dkni .i r- in:

100 t lseratus prosen) dari niLai nolllinal setiap --_-
saham yang telah ditempatkan tersebul di atas, atau -
seluruhnya berlun[ah Rp.59.074.050.000,- {enamputuh -
senbifan milyar tuiuhpuluh empat iuta linapuluh -----
ribu rupiah) telah disetor Penuh kepada Perser.oan ---
oleh para pemegang saham sebagainana ter:nyata dalam -
Akta Pernyataan KePutusan Rapat Umum Luar Biasa Para-

Penegang Saham PT. SEKAR LaUT Tbk, tertanggaL -_-----
28-A6 ZAfi {.tuapuruh delapan Junl duaribu tLlj'rh) ----
nomor : 127 yang dibuat dihadapan sava, notaris. - --
Akta mana teLah mendapat persetujuan dari Menteri -
Eukum dan Hak Asasi Manusia Republlk Indonesia ------
tanggal 11-09 2OO7 (sebelas September duaribu tuluh)

nomor : w. I0-01121.HT.01.04 1H.2007.

Penyeto.an modal dapat pufa dilakukan

selain dalam bentuk uanq, baik berupa

maupun tidak berwrrjud, wajib memenuhi

dengan cara

benda belwujud-
ketentuan -----

sebaga:i berikut :

a. benda yang dijadikan setoran modaf dimaksud wajib _

I ai,r.o*r.un kepada publik pada saat pemanggllan Rapat

Umum Pemegang Saham mengenai penve|or:an ter:sebut ;-
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib --

[-g'nilai or"h pen l.i v"-o --rodrL.I di Bdddn ---'



dl

Pengawas Pasar Modal dan Lerrbaga Keuangan atau ---,
instansi yang berrenang dan,/atau penggantinya dan

id.], oiidI.n,dn dFnad .dr- opaour jJqd ; --
memperoleh persetujuan tertebih dahuLu dari Rapat _

Umjm Pemegang Saham, ctengan men\perhatikan peraturan
perundang-undangan dan peratur:an yanq berlaku di -
bidang Pasar Modal ,.

dalan hal benda yang dijadikan sebagai setoran ---,
modal dilakukan dalam bentuk saham perseioan yang -
lercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ----, -
d'--rdp<a- o-roosarkan r. ai poror

dalam hal penyetor:an tersebut berasal dari faba - -
ditahan, agio saham, laba bersih per:seroan dan,/atau
unsur modaf sendiri, maka laba ditahan, agio saham,

lala bersih Perseroan .lanlatau unsur modat sendiri-
fainnya ter.sebut, sudah dimuat dalam Laporan ----,
Keuangan Tahuoan terakhir yang teLah diperiksa --,
akuntan yang terdaftar di Badan pengawas pasar: ----
Modal dan Lembaga Keuangan atau instansl yang -----
be.wenang dan/atau pensganrinya, dengan pendapat --
wdlor ra'lpd penqe.uolid-. -
Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi ----

dengan peraluran ---tagihan dil.aksanakan sesuai
perundanq-undangan dan peraturan yang bertaku dl --
bjddrq odsdr Mooal.

Saham-saham yang masih dalan simpanan akan ----------
dikeluarkan Perser.oan dengan persetujuan Rapat Umun

Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu - --
yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak
di bawah harga pari, dengan nenqindahkan
per:aturan peiaturan yang termLlat datam Anggaran Dasar
ini, peraturan perundang-undanqan dan peraturan ----
yang ber:faku di bidang Pasar Modat, seita peraLuran -
Blrr:sa Efek di tempat dinana saham-saham perseroan ---
di'd_"1".n.
a- Seliap penambahan noCo, reJd.ur pe 96'Lrara-l Flpk

,L -a Bp's "i Enuirds aodrdnBersifat Ekuitas



atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh ----
Saham antara lain Obligasi Konver:si atau l.laran) ---

saham atau Efek ya g dapat ditukar dengan saham ---

bidang Pasar Modal ;

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat -----
dialihkan dan ctiperctagangkan dalan jangka waktu ---
sebagaimana ditetapkan dalam peraluran
perundang-undangan dan peraturan yang be.laku di --

yang difakukan dengan pemesanan, naka hal tersebut-
wajib dilakukan dengan menberikan Eak Memesan Efek-

Terlebih Dahulu kepada penegang saham yang namanya-

tercatat daLam Dafta. Pemegang Saham Perseroan pada

tanggal yanq ditentukan Rapat Umur Pemegang Saham -
yang nenyetutur pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -
dalam junrlah yang sebanding denqan junrlah Saham ---
yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Sahar --
Perser:oan atas nama pemegang sahan ftasing-masing --
pddd rdnggdl I Fr sebL' ;

b.

d.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh --
Perseroan tersebut di atas harus mendapat - -----
persetujuan terlebih dahulu darl Rapat Umu,n -- --
Pemegang Sahan Perser:oan, denqan syarat-syarat dan-
janqka waktu sesual dengan ketentuan dalam Anqgar.an

Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan ---- -
peraturan yang berlaku dr bidanq Pasar Modal serta-
peraturan Bursa Efeli di tempat dimana saham-saham -
b- r s-, od d: .dLd kon;

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan ofeh --
Perseroan ctan tidak dlambil oleh peneqang Hak -----
Meriesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan -
kepada semua penlegang saham yanq nemesan tambahan -
Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila ---
jumlah Efek Bersrfat Ekuitas yang dipesan melebihi-
j urnlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan,
Efek Bersafat Ekuitas yang tidak diambll tersebut -
wajib dialokasikan sebandlng dengan jumlah Hak ---
Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh



masing-masing pemegang saham yanq memesan tar&ahan-
Efek Beisifat Ekuitas, satu dan fain ctengan -,-----
memperhallkan peraturan perunclang-undanqan dan --
peraturan yang berlaku di bidanq pasar Modaf , ,-
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bej.sifat Ekuitas

f-

Indonesia i ------------------
Pengeluaran Efek tsersifat Et uitas tanpa

yang tidak dianrbil bagian oleh pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud huruf {d) di atas, maka dalarn-
hal terdapat penbeli s1aga, Efek Bersifat Ekuitas -
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tej:tentu -
yanq bertindak sebagai penbefi siaga dengan harga -
dan syar:at syarat yang sama, kecuat.i ditentukan ---
Iain oleh per:aturan perundang-unclangan dan -, ----,
peraturan yang beilaku di bldang pasar Modat ; ---,
Penanbahan nodal disetor menjadi efektif setelah -
terjadinya penyetoran, dan sahan\ yang diterbitkan ,
nenpunyai hak-hak yang sama dengan saham yang

mentpunyai klasifikasi yang sama yang direrbilkan -_
ol,6h Per.seroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -
Perseroan untuk mengur:us penrberitahuan kepada --, _

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Replrblik

menlcerikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahutu , ___,
kepada pemeganq saham dapat dilakukan datam hat --
pengeluaran Efek : --

i. ditujukan kepada karyawan perseroan ; --- ___

ai. ditujukan kepada pemegang obligasi atarr -- _

I Arer. rain yang dapat dikonversi nenjadi -, --
q.han, )"no .e.a. o-^Ft.dr^on oansdr -- ---
p-i sFru i .aq Rdpa. trmuj.l D,.meqd19 s.haT ; ---

iii.l aif.t,rt un datam ranqka reorsanisasi dan/atau-
restrukturisasi yang tetah disetujLri oteh ___

Rapal- Umum pemegang Sahan , dan/atau - _-_-
iv. difakukan sesuai dengan sebagaimana diatur --

ofeh peiaturan perundang undangan dan
peraturan yanq bej.Laku di bidang pasar

Modal yang memper.boLehkan penanbahan modat --



tanpa memlcerikan flak Memesan Efek Terlebih
i dh-- r. ---------

h- Setiap penan cahan modal melalui pengeluaran Efek

Bersifat Ekuitas dapat menyinpang dari ketentuan -
seperti ter:sebut daLam Pasal 4 ayat 6 hur.uf (a) ---
sampai dengan huruf (S) di atas apabila ketentuan -
per:atuj.an perundang-undangan dan peraluran yang ---
beriaku .ti bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -------

1.

8-

9.

dapat dilakukan oleh Dir.eksi berciasarkan persetujuan-
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu telah -
menyetujui pengeLuaran efek tersebut, dengan ----
mempe.hatikan peratu.an-peiaturan yang irerlrtuat dalan-
Angga.an Dasar in1, peraturan perundanq-undangan dan-
peraturan yang ber:laku di bidanq Pasar Modal serta --
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ---
Paj. -.odn di d-" ""n. ---'

d:-., d I kdn m-nqj :nk.n yd.

PeLaksanaan pengefuaran saham dalam simpanan untuk --
pemegang Efek yang dapal ditukar clengan sahan atau --
Efek yang mengandung hak untuk memper:oleh saham, ----

a. teLah memperoleh persetlrjuan Rapat Umum Pemegang --
menar.bah modal ------

Penaribahan modal dasar Perseioan hanya dapat --------
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Unum pemegang -
S-h.m- ------ -- -

Dalam hal modaf dasar ditingkatkan, Irlaka setiap -----
penernpatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui
oleh Rapat umum Pemegang Sahar. dengan memper:hatikan-
ketentuan daLai Anggaran Dasar ini, peraturan ---, --
peiundang-undangan dan peraturan yang bertaku di ----
bid-ng Pas.r , I4oo. I . ------ -
Penairbahan modaf dasar yang mengakibatkan nodal -----
dltempatkan dan disetor menjadi ku.ang dari 25 C (dua

puluh lima prosen) dar.i modal dasai, dapat dilakukan
seoanjdng

Sahar. yanq menyetujui untuk



d.

telah menclapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia; ----, ------,, -
penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga-
m,.njadi pa1ing sedikit 25C {dua puluh fina piosen)-
dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka ---
waktu paling lambat 6 (enan) buLan serelah ---,, -
per:setujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --,
Republik ladonesia sebagaimana dimaksud dafam -----
ar.L o.b P.sa- ; --
dalam ha1 penanbahan modal disetor sebagaimana ---
dimaksud dalan ayat 9.c tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah kel.bati anggaran ----
dasar.nya, sehingga nodal ditempatkan dan ciisetor --
paling sedikit 25: (dua puluh fina prosen) dari --,
inodal dasar dengan mempe.hatikan keLentuan -, -----
peraturan perundanq-undanqan yang ber.faku, dalarn

tangka waktu 2 (dua) butan setelah jangka wakru ---
ctalam ayat 9.c Pasaf ini tidak ter.penuhi ;

e. persetujuan Rapat umum Pemegang saham sebaqaimana -
o:n-ks od--m "ya o.. e,s" .nr, FLmdsLk ,qd -

pF -e .i .dr .od) algodr ".. a.-ot .-----

sabao..nd " dim.k^ud o...f] dy.' o.d Dds.t ,. . -
10 Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan --,

nodal dasar menjadi efektif serelah terjadinya -, ---
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya rnodat --
dlsetor menjadi pafing kurang 25 g (duapuluh lina -
prosen) dari modaf dasar dan nempunyai mempunyai hak-
hak yang sana dengan saham lainnya yang diterbltkan
ofeh Perseroan, dengan tldak mengurangj kewajiban ---
Peiseioan untuk mengurus persetujuan perubahan - --
anggaran ctasar dari Menteri atas pelaksanaan ---- ---
penahbahan modaf disetor tersebut.

11. Perseroan dapat nenbeti kerbali saham-saham yang ---
telah dibayar penuh sampai dengan 10 ". (sepuluh ---,
prosen) dari turlah saham yang telah ditempatkan atau
dalam junilah lain apabila peiaturan -------
p-' .rdanq' unda.rq"n men-'1r

b.

.L



Penlcelian kerbali saham tersebut dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku da bldang Pasar Modal'

-----_-- PasaL 5

1. Semua saham Yang dikeluarLan oteh Perseroan adaLah --

2-

3.

4.

6-

saham atas nama. ----- ------
Perseroan dapat mengeluari{an saham denqan nilai -----
nominal atau tanpa niLai nominal. --------
Pengeluaran saham lanpa nilai nominaL wajib dilakukan

sesuai .lengan peraLuran perundang-undangan dl bidang_

Paso r Yood -----
Perseroan hanya nengakui seorang atau 1 (satu) pihak-

saja, baak penorangan maupun badan hukum sebagai

pemilik dail 1 (satu) sahan, yaitu orang atau badan -
hukLrm yanq namanya tercatat sebagai pemilik saham ---
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham --- --
Pe, ser od.. _-'

ApabiLa saham karena sebab apapun menjadi milik -----
beberapa orang, maka mereka yang melrLiflki

bersama-sama rtu dawalibkan untuk menunluk secara ---
tertulis seorang diantar:a mer:eka at-au seorang lain --
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari vang

diberi kuasa atau yang dituniuk itu sala yang -----
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus ----
dianggap sebagai Pemegang saham dari saham yang -----
bersangkutad serta berhak menpergunakan semua hak ---
yang dlberikan oleh hukum yang tirbul atas

. ah.n sdrda c'. FbL_.

Setama ketentuan dalam ayal: 4 Pasal ini belum -_-----
dilaksanakan. naka para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam Rapai: Umum Penegang -
Sahan, sedangkan pembayaran diwiden u]ltllk saham itu -
o 'd-qg-: 'o'

Dalam hal para pemilik bersana lalai untuk -------
memlceritahukan secar:a lertuLis kepada Perseroan -----
mengenai penunjukan wakil bersama itri, Perseroan ----

t



ber:hak -menlcerlakrjkan penegang saham yang namanya ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Sahai Perseroan

sebagai satu-satunya
saham-saham tersebLlt -

p.r'eqanq .ar dn ydng s.h aras ---

1- Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) sahant --
atau lebih dengan sendir:inya menurut hukum harus ----
tunduk kepada Angqar:an Dasar dan kepada semua -- ----
keputusan yang daanrbil dengan sah dalam Rapat Umum --
Pemeganq Saham seita peiaturan per.undanq-undangan ---
yanq bFrl dlu. -----
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh per:ser:oan dapat
dijamlnkan dengan menqikdti ketentuao peraturan -- -
perundang undangan mengenai pember:ian j anrinan saham,
peraturan perundang-undangan clan per.aturan yang

bFr ldkL dr b danq P."dr Modl' - --.
Untuk saham Perseroan yang Lercatat pada Bursa Efek
di Indonesia, berlaku ketentuan peratur:an di bidang -
Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bur.sa Efek --
di tempat dimana saharn-saham Peiseroan dicatatkan. --

2-

1.

3.

8.

9-

Perseroan dapat nengeluarkan surat saham atas nama --
pemillknya yang terdaftai dalam Daftar Pernegang Sahan

Perseroan sesuai dengan peraturan -peiundang-undanqan
yang berfaku ctan peraturan yang berlaku di badang ---
Pasar. Modal serta ketentuan yang bertaku di Bursa ---
Efek di tempat dimana saham-saham perseroaD

d..d d."n.

Apabila dikeluaikan surat sahar, maka untuk setiap
sahan diber:i sehelai sur:at sahartr- --
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ------
bukti penilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang
dimiliki oleh seorang pemeganq saham. ,-
Pada sur:at saham sekurangnya har:us clicantumkan ;

a. Nana dan alantat pemegang saham ;
b. \ooo sLr.- sohor; ---
c. Tanggal pengeluaran surat sahar ; ---- -----------



o. \.'al Norlinal sdhan ;

e. Tanda pengenaL sebagaimana akan ditentukan oleh ---
D, , elsi- -'

5. Pada surat kolektif sahafl sekurangnya harus ---------

b-
Tangqaf pengeluaran suiat kolektif saham ; --------

Ndmd dan dtdmd Pemegdng sdham ;

Nomor sui:at kolektif sahar ;

Nilai nominal saham ;d.

I

Jumlah saham dan nomor urut saha-n yanq -----_------
oe. s dnqk' dn; --

6.

't-

f- Tanda pengenal sebaqaimana akan ditentukan oleh ---
' D ,e\si. -----

5-'a( sonom ddn s--d 1c)l4l(r :' sd' "m oon/.ra.] ---''

Obligasi Konversi dan/atau waran dan/atau Efek ----
Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi -----
menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peratur:an

perundang-undangan dan peratur.an yang berlaku di ----
bidanq Pasar Moda1, serta ditandatangani oleh ------
Presiden Direktur dan Preslden Komisaris, atau Landa-

tangan tersebut dlcetak langsunq pada surat saham dan

surat kolektif saham dan/atau obligasi l(onveisi - -_-
dan/atau waran dan/atau Efek Bersifat Ekuit-as lainnya
yang bersanqkutan, dengan mengindahkan peraturan ----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----
br ddng Pas"r Yoddr . - --------- -

untuk saham yang termasuk dafam Penitipan Kolektif --
pada LenrLaga Penyimpanan dan Penyelesaian alau pada

Bank Kustodian (khusus datam rangka kontr:ak investasl
koLektif), Perseroan nenerbitkan seitifikat atau ----
konfi.nasi teitulis kepada l,embaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ----_-----
bersangkutan, yang ditandatanqani oleh Presiden ----_
Direktur dan Presiden Komisaris, atau tanda tangan --
tersebut dicetak langsung pada sertitikat atau ---
konr-rm-si Ler l-l .s rprsebu



f. Persyaratan yang dltetapkan oteh Direksi untuk ----
penqulahan sertifikat atau konfirmasi tertutis. --

1. Dalam hal sur:at saham rusak, penggantian sur:at saham-

Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk --
saham yang ter:masuk dalam Penitipan 1(o1ektif, -----,-
sekurang-kurangnya mencantumkan

Nama dan alamat Lenrbaga Penyimpanan dan ------,-- -
Penyefesaian Kolektif yang bersangkutan ; ---- ---
Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfir:masi ----
re'r-lis;
JLrmlah saham yang tercakup dalani sertifikat atau --
lonl' rasi -L- -tt i -----
Jumlah nilal nominal saham yang tercakup datam --,,
sertifikat atau konflrmasi tertufis ;

Ketentuan bahe?a setiap saham dalam penitipan ------
Kolektlf dengan kfasifikasi yang sana, adalah
sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan --
\a g loin; -----

'crsab.' ddpd o o](u.a- Jikd : --- ..----

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantlan saham-
addl.L ppr-..1 <.r-r sa-d1r.4.jeoir ; oan

b. Perser:oan telah menerima surat sahar yang r.usak. __

Perseroan wajib memusnahkan surat sahar yang rusak --
setelah menberikan pengganLi surat saham-
Dalam ha1 surat saham hilang, penggantian surat saham

tersebut dapat dilakukan lika : -,
a. pihak yang rnengalukan permohonan penggantian -_--,,

satda dda eh p-m. :k s-ri -h-n r-]s.bu. ; -----
b. Per:seroan telah mendapatkan dokLmren petaporan

dari Kepolisian Repu_blik Indonesia atas hitangnya -
s 

'o' 
rdhdn ,6rSFDU i

Pihak yang mengajukan permohonan pengqantian --- -
saham memirerikan jardnan yanq dipandang cukup -----
oleh d: e\s' Pe sF,odn ; o.n

2.

3.



] o. ."r,"urru pengeluaran pengganti surat saham yang ---
hifang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat ----
climana sahan Perseroan dicatatkan dalan waktu - _

palinq kuranq 1a (empat belas) hari sebeLum -------
pengeluar:an pengganti sural sahan.

5.

6-

'7.

2.

Biaya untuk pengeluaran pengganti sur:at saham itu ---
harus ditanqqung oLeh pemegang saham yanq -----
oFrsa-q/uIon.
Pengeluaran penqqanti surat saham, menurut Pasal lni.
mengakibatkan surat aslinya menjadi batat dan tidak -
beL. d;- I dq,

PengeLuaran pengganti surat saham yang terdaftar pada

Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan -----------
memperhatikan per.aturan perundang undangan dan --_---
per:aturan yang beilaku di bidang Pasar uodaf di ---_-
J n.lones d -

Ketentuan daLam Pasal ? ini, mutatis-mutandis juga --
berlaku bagi pengel"uaran pengqanti surat kolektlf ---
saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi ------
Le!Lul.is,

------- IltFElf, ggrEcarE srmu DnIs m ln (tuaua -------
-------- b.taL A -----------------------

1. Perseroaa berkewajiban untuk *rengadakan Daftar ------
Pemeganq Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan

Pe rse od- .

Dalam Daftar Pemeqang Saham dicatat :

a. Nama dan alarat para Penegang Saharn ; ------------
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang ----

I
dimLlik. pdra PFmeqdnq Sdh"n; ---

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ,- -----------
d. Nana dan alamat dari or:ang atau badan hukun yang --

menjadi penerima qadai atau fidusia atas saham ----
dan tanqgal per rebanan saharn tersebut serta ; ----

e. Keterangan lainnya yang dlanggap perlu oleh Di.eksi
dan/ardJ rr a,uskd, o]-h ppraru an

perundang-undanqan yanq berlaku.



l-
I 3. Dar a,'n DaILar Knusus dicatat keEerangan mengenai -----

4.

6-

1.

8.

kepemillkan saham anqgota Direksi dan De$ran Komisa.is
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada

perseioan lain ser:ta lanqqal saham itu diperoleh.
Seliap perubahan alaiat dari penegang saham wajib ---
diber.itahukan secara tertulis kepada Diieksi atau ---
kuasa Direksi yang sah {Biro Adn:Lnistrasi Efek yang -
dirJnJUk ol.h D:rpk'ii. --' '.
Selama perlceritahuan denikian belum diterima, maka --
semua surat kepada pemegang saham atau pemanqgilan

dan pemberitahuan untuk Rapat Ufirm Pemegang Saham ---
akan dikirim kepada aLamat pemegang saham yang ------
terakhir tercarat dalam Daftar Pemeqang Saham

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dao memelihaia -
Daftar. Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
sebdrt bdil yd. -------------
Setiap Pemegang Sahan berhak melihat Daftar.
Penegang Saham dan Daftar Khusus pada $iaktu jam ke.ja
Kdn'o, De' ser odn.

Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang --
Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan -
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut --
oleh Presiden Direktur atau safah seorang anggota
Dlreksi atau kuasa Direksi yang sah lBiro
Administrasi Efek yang dlturjuk Direksa), sesuai ----
dengan peratu.an perundang-undangan dan peraturan ---
yang berfaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dafam Daftar
Pemegang Saham ternasuk pencatatan nengenai suai:u

penluafan, pemindah-tanganan, penbebanan yang

menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
Dasar, dan untuk saham yang terdaftar. pada Bursa Efek
di Indonesia, dllakukan sesuai dengan peraturan -----
perundang undangan dan ketentuan yang berlaku di -
b d"-q os56, l,loo.- o: .roo.Fs c. --------.-



9.

-- PENIAIPAIT KOI,EKIIE .------'

-------- Pasal 9 --'-----"------'------
1. Saham dalan Penitipan Kolektaf pada Lenrbaga - ------

Atas pe dntaan pemegang saham yang bersangkutan atau

penerira gadai atau penerima fidusia, penbebanan atas

saham hams dicaLat dalan Daftar Pemegang Saham ----
dengan caia yanq akan ditentukan oleh Direksi --- ---
berdasa.kan bukti yang memuaskan yang dapat dlterima-

oleh Direksi mengenai qadai atau fidusla atas saham -
yanq ber qonqkulc.r

Penyinpanan dan Penyelesaian harus drlcatat dalan --*
Daftar Pemegang Sahan Perseroan atas nama Lenicaga ---
Penyinrpanan dan Penyelesaian Lrntuk kepentingan

pemegang rekening pada Lembaqa Penyimpanan dan -----
. enyel esd ' dn.

Saham datam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek

pada Lenrbaga Penyimpanan cian PenYelesaian dicatat
atas nama Bank Kuslodian atau Perusahaan Efek -------
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada ---
Bank Kuslodlan atau Pe.usahaan Efek tersebut. --- -_-
Apabila saham dalan Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian merupakan bagian dari portofollo efek Reksa

Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
temasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lenbaga -_--_-
Penyinpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ---
roencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -__--_
kepentingan penlifik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -
berbentuk kontrali investasi kolektif ter:sebut. -----_
Per:ser:oan wajlb menerbatkan sertifikat atau ---------

2-

3.

konfimasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 -
Pasal ini, atau Bank (ustodian sebaqainana yanS -----
dimaksud daian ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti-
pencatatan dalam Daftar Pemeqanq Saham Perse.oan. ---



I s. e",""roan wajib memutasikan saham datam penitipan --

'7-

9.

10.

Kolektif yang teidaftar atas nana Lembaga penyimpanan

dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana

berbentuk kontrak investasi. kolektif datam Daftar
Penegang Saham Peiseroan menjadi atas nama pihak yang
dilunjuk oLeh lenbaga penyimpanan dan penyelesaian -,
d "u B" \ rus .or"1 o.nd,{s,o. -----.
Pemohonan mutasi disanpaikan ofeh Ler,baga

Penyinpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
kepada Perseroan atau Bi_ro Adninistrasi Efek yang -,
d unj . D-Lsero.n. ----
Lentbaqa Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian-
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfir.masi ---
tertulis kepada pemegang rekeninq sebaqai tancta bukti

d.l.r rekp. ng c e,.
Dalarn Penitipan Kolektif setiap saham dar.i jenis dan,
klasifikasi yang sama, yang diterbitkan perseroan --
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -
dFna.- /.nS
Perseroan wajib menolak pencataLan nutasi saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabita surat saham tersebut
hilang atau musnah. kecuali pemegang sahar yang
meminta nutasi dimaksud dapat memberikan bukti ------
dan/atau janlinan yang cukup bahwa yang bersanqkutan
adalah benar-benar pemilik yang sah darj. saham yang
hilanq atau musnah tersebut dan saham Leisebut benar-
bF d' hi l. g d'a I 1 .rn.r' ----
Pe.seroan wajib menolak pencatatan mutasi sahan ke --
dalam Penitipan Kotektif apabiLa saham tersebut -_-_-
dijarninkan, diletakkan dalam sita berdasarkan
peneLapan Pengadilan atau disita untuk peneriksaan --
perk"rr f, i o.nd.
Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat daLam --
Penitipan Kofektif berhak hadir dan/atau mengetuarkan
suara dafam Rapat U]Ilu]n Pemegang Saham, sesuai dengan-
junlah saham yang dimilikinya pada iekening Efek -

8.
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13.

Bank Kustodlan dan Perusahaan Efek waiib menyampaikan

daftar rekening Efek beserta junlah sahar Perse.oan -
yang dirliliki oleh masing-masing pemegang rekenlnq --
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek teisebLrt ----
kepada l,en caqa Penyirpanan dan Penyelesaian, untilk -_

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat

1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat

' n Lm Deflesdns Sar 3_'n. .----- -

Manajer Investasi berhak hadlr dan mengefuarkan suara

dalan Rapat umun Pemeqang saham atas saham yanq -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank KLlstodian

yanq merupakan bagian da-ri portofolio Efek Reksa Dana

berbentuk Kontr:ak rnweslasi KoLektif dal] tidak _-----

termasuk clalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyetesaian, dengan ketentuan bahwa-

Bank Kustodian tersebuL waiib menyampaikan

Manajer Inweslasi tersebut paling lanrat 1 (satu) ---
hari kerja sebel.um tanggal pemanggilan Rapat umum ---
DemFgdng Sohar. .-------

Perseroan wajib nenyerahkan dividen, sahanL boaus atau

hak-hak laln sehubungan dengan peftilikan sahar kepada

lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas sahani dalan

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian, clan seterusnya lenrlcaga Penyimpanan ----
dan Penyelesaian tersebut nenyer:ahkan dividen,
saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian -
dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan

masing-masing peneqang rekening pada Bank Kustodian _

oo. D-r usd.ddn rrpk . er\QbL

Per:seroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ----
atau hak-hak lain sehubunqan dengan pemilikan saham -
kepada Bank Kustodian atas saham dalan Penii:lpan ----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian --
dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentirk ------
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam

Penitipan Kolektif pada Lenrbaga Penyimpanan dan -----
Pp yF: aso ion. -----

14-



15. Batas wakru penentuan pemegang Iekening Efek vanq ,
berhak untuk menperoleh dividen, saham bonus atau --
hak-hak lainnya sehubungan dengan pendlikan saham ---
dalan Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum -
Penegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan

Perusahaan Efek wajib Lenyanpaikan daftar pemeqang -
rekening Efek beserta IDflLah saham yang dirLiLiki oleh
masing maslng pemegang iekening Efek tersebut kepada,
Lenbaga Penyinpanan dan PenyeLesaian, paling lanrLat -
pada tanggal yanq nenjadi yang menjadi dasar -
penentuan pemeganq saham yang berhak untuk memper.oteh

dividen, saham bonus atau hak hak lainnya, untuk ----
selanjLltnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat
1 (satu) hari ker.ja setetah ranggaf yang menjadl ----
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ---,
menperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,
ter:sebut. -- --

76. Ketentuan mengenai Penitipan Kotektif tunduk pada ---
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peratDian-
yang ber:laku di bidanq Pasar Modal serta ketentuan --
Bursa Efek di ,ilayah Republik Indonesia di tenpat -
dimana saham saham Perser:oan dicatatkan. -------

Pendaftar.an pemindahan hak atas saham rajib dilakukan
oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemlndahan hak -
1tu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan --,
berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani
oleh yang memlndahkan dan yang nenerima penlindahan -
atau wakil mereka yanq sah atau berdasarkan ---, ---
surat-sur.at fain yang cukup menbuktikan penlindahan --
hak itu menurut pendapat D :eksi tanpa mengur:angi ---
\ei enL .., ia dm Angqd I d r Ddsd . -----
Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat I haius berbentLrk sebagaimara ---
ditenlukan dan/atau yang dapat diterima oteh Direksi,
dan safinannya disampaikan kepada perseroan, .tengan

PE|IITDAEIII ETE TIIAI; SAEAU

-------- PasE]. 10 ----------
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3.

5.

I ..

I ,.

ketentuan bahwa dokuren pefidndahan hak atas saham -
yang tercatat pada Bursa Efek di In.lonesia harus ----
memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan _

yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia' ---
Penlindahan hak atas saham yang tercalat dalai --_----
rekening pada Penitipan Kotektif dicatat sebagai ---
mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari --
suatu rekening dalam Penitipan Kolektrf ke atas nama-

individu pemeqang saham yanq bukan penegang rekening-

dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan -------
pencatatan atas pemindahan hak oleh Dir:eksi Perser:oan

sebagaimana yang dimaksud dalam PasaL 9 di atas' ----
Pemindahan hak aLas saham hanva diperbolehkan -------
apabiLa semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah --
dipenuha -

Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan

dalal Pasal ini, membawa akibat bahwa slrara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat Umrim Pemegang Saharr untuk _

saham itu dianggap tidak sah, sedang penrbayaran -----
dividen atas sahan ltu ditanggLrhkan.

Pemindahan hak atas saham har:us dicar:at baik dalam

Daftar Pemegang sahan, maupun pada surat saham dan --
surat kolektif saham yanq bersangkutan.

Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani -
oleh Presiden Direktur dan Pr:esiden Komisar.is, atau

klrasa nereka yang sah. atau oleh Biro AdninisLrasi --
yang ditunjuk oleh Direksi.
Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan denqan-

memberi kan alasan untuk itrL, dapat menolak unluk - _-

mendaftarkan pemandahan hak atas saham dalafl Daftar -
Pemegang Sahan apabila ketentuan dalaln Anggaran Dasar

tidak dipenuhi alau apabila salah satu dari _------

persyaratan dalar pemindahan saham Lidak ter:penuhi '
Apabila Dir:eksi menolak untuk nendaftar pemiDdahan --
hak atas saham, naka D-i-reksi waiib mengirim

pemberitahuan penolakan kepada pihak vang akan - _--

merLindahkan haknya selarbatnya 30 {tiga pu}uh) hari -



setefah tanqgal permohonan untuk pendaftaran itu ----
dr rer,md o.-n Dj Leksi. ------

8-

10.

11.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bur:sa ---
Efek, setiap penolakan untuk rnencatat perdndahan hak-
atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan --,
peraturan perundang-undangan dan peratur:an yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal di lndonesia. -
Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) -,,
hari ker:ja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk --
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nana para
pemegang saham yang belhak hadir dalan Rapat Umum ---
PFn.oanq S.hdn yang ornoksud.
Setiap orang yang menper:oleh hak atas suatu saham ---
karena kematian seorang pemegang saham atau kaiena -,
sebab lain yang mengakibatkan penitikan suatu saharn -
benalih demi dan/atau berdasarkan hukum, denqa.r -, __

nengajukan bukti haknya sebagalmana seFaktu-waktu ---
dipersyaratkan oleh Dir:eksi dapat mengajukan -----, -
per:mohonan secaia tertulis untuk didaftar:kan ---- ---
sebagai pemegang saham dari saham ter.sebut. ------,-
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi ---
dapat menerima balk bukti hak itLr, dengan
rnempe.hatikan ketentuan dalam Anggar:an Dasar. -------
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidanq Pasar Moctal di Indonesi
Semua penltratasan, larangan dan ketentuan daLam ---,--
Anggaran Dasar yang mengatur. hak untuk memindahka -,
hak atas saham dan pendaftaran dari penjndahan hak ,
atas saharn harus ber:Laku pula secara mutatis nutandis
terhadap setiap peralihan hak rnenurut ayat 10 dari --
P. sdl -nr. -----
Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu ---
saham, pemilik asaLnya yang terdaftar dalan Daftar --
Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pelllilik dari --
saham tersebut hingga narna darl pemilik baru ter:sebut
telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal --,
tersebut dengan memperhatikan ketentuan

12
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3.

bidang Pasar. Modal seita ketentrlan Bursa Efek di

tempat dimana saham_saham Perseroan dicatatkan'

Pendndahan hak atas saham vang tercatat di Bursa Efek

ali Indonesia dan/atau sahan yang diperdagangkan di --
Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan --- --
peraturan perundang_undanqan dan peraturan yang - --

berfaku di bidang Pasar Modat di Indonesia ser:ta ----
ketentLran Bur:sa Efek .11 tempat dimana saham-sahan --
Perse roan dicatatkan. --- _--

Pemeganq saham yang meminta penyelenqgar:aan RUPS ---
sebaEaimana dimaksud dalam PasaL 19 avat 6 butir (a)-

wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahanlnva dalam -
jangka taktu paling sedikit 6 (enam) buran sejak ---
Rapat Uumum Penegang Saham jika perrdntaan -----
penyeLenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi alau Dewan

Konrisar:is atau ditetapkan oleh pengadilan.

Peise.oan diurus dan diplmpin oleh Direksi terdir.l -
dari sekurang kuiangnya 3 {tiga) orang anggota -- --
Dir:eksi, seorang diantaranya dapat dianqkat sebaqai -
Presiden Direktur dan sedikitnya 2 (dua) orang ------
diangkat sebagai Direktur, dengan menperhatikan --
peraturan yang berlaku da bidang Pasan Modal. _------

Anggota Direksl diangkat dan diberhenlikan oleh -----
RIPS. -----.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah --
or:ang perseorangan Yang memenuhi persyar.atan pada ---
saat diangkat dan seLama menjabat : -----
a. mempunyai akhfak, moral, dan inlegritas yang ------

Da./ ; - '

perundang-undangan dan peratutan yang berlaku di

cakap nelakukan perbuatan hukum ;

dalam 5 {lima) tahun sebefum penganqkatan dan -----
selama menjabat :

(1) tidak per]]ah

(2) tidak pernah menj adi anggota Direksi dan/atau-
dinyatakan pailit ;



(3)

(4)

tidak pernah dihukun karena melakukan tindak -
pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau
yanq ber:kaitan dengan sektor keuangan ,. dan --
tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau-
anggota Dewan Konlisaris yang selama

menj abat :

a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS -------
tahunan;

d. memiliki komltmen untuk mematuhi oeratur.a
I pF' unddnq -nddnqan ; ddn

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dl bi-dang --

pertanggungj awabannya sebaqai anggota - ---
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -
pernah tidak diterima oleh RUPS atau - ---
per:nah tidak nenrberikan pertanggungjalraban-

sebagai anggota Direksi dan/atau anqgota --
Dewan Koflisaris kepada RUPS ; dan ------- -
pernah menyebabkan perusahaao yang --------
memperoleh rizin, persetujuan, atau -------
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ----
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ------
Laporan tahunan dan/atau laporan kerjangan --
kep"da O, or i'.ds Jds. Keua.1gd.. -. .

I yanq dibutuhkan Perseroan.

Selain memenuhi persyar.atan sebagainana ter.sebut ----
dafam ayat (3), anqqota Direksi wajib mengikuti --,
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. -
Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Drreksi wajib ,
dimuat dalan surat pernyataan dan disarpaikan kepada-
P- r se' )dn . -----
Sur:at pernyataan mengenai persyar:atan menjadi anqgota
Direksi sebagainBna dinaksud pada ayal (5) pasal. --
lni lrajib diteliti dan didokumentaslkan oleh

4.

5.

6-

anggota Dewan KorLisaris yang dinyatakan ---- -
bersafah menyebabkan

dinyatakan pailit ;

suatu per:usahaan -- ---



8.

9-

| 'o

11.l-

12.

sebagaimana dinaksudkan dalam ayat 13) dan (4) ------
pasal ini. adaLah sesuai dengan peraturan
pe-unodng--lod- odn ydnq bnrldtu. -------'
Perseroan i{ajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan

penggantian anggota Direksi yang tidak menenuhi -_---
persyaratan sebaqaimana climaksud dalam ayat (3) pasaL

in-i. -----
usulan penganqkatan. penrlcerhentian, dan/atau

penggantian anqgota Direksi kepada RUPS harus ---- -
memperhatikan rekornendasi dari Dewan KorLisa]:is atau -
qoniLp yang n.1 i.ldnndr 'uror: non.-os

Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka ----
waktu sampai ciengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan

anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umurn Pemegang Saham tersebut ---
untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut -----
selraktu-waktu sebelur nasa jabatannya berakhir, -----
dengan menperhatikan ketentuan anggaran dasar inl. --
setelah masa jabar-an berakhir anggota Direksl ---
tersebut dapat diangkat kenball oleh Rapat umum ---

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persvaratan ----

pFm.qang Sdhdm. --------

a. Seorang angqota Direksi berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya sebelum nasa janatannya ber.akhii

dengan menirer:itahukan secara tertulis mengenai ----
maksudnya tersebut kepada Pei:seroan paling lancat -
30 (tigapuluh) hari sebelLrm tanqgal pengLrnduran ---
d.rin)". -----
Pe-rseroan wajib menyelengqarakan RUPS untuk *-- __

menutuskan per:mohonan pengunduran dir.i anqgota -_--
Direksi yang bersanqkutan daLam jangka waktu paling

lari'at g0 (sembrtanpuluh) hari kalender setelah -
diterimanya surat pengunduran dini.

l. Perseroan wajib rlelakukan kete.bukaan informasi ---
kepada masyarakat ctan menyampaikan kepada Otoritas-
Jasa Keuangan pating laldcat 2 ldua) hari kerja ---

b.



oa-dr nurur b ayd' in'. -

setefah diterimanya permohonan pengunduran

Direksi sebagainana dimaksud dalam huruf a

dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana

diri ---
ayat ini
dimaksud

memlcela diri tersebut --
yang bersangkutan ------

d. Sebelum pengundrrran dlri berlaku efektif, anggota -
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban ------
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai --
dengan Anggaian Dasar ini dan peraturan
pe-rundang-undangan yang berlaku.
Ter.hadap anggota Direksi yang nenqundurkan diri ---
sebaqaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungi alrabannya sebagai anggota Direksi sejak
penqangkatan yang bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. ------
Pembebasan Langgung jawab anggota Direksi yang ----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan

henbebdskonnyd. ------

sewaktu-waktu dengan menyebutkan aLasannya.

13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saharn dalam langka waktu sebaqaimana

dimaksud dalam ayat (12) huruf b Pasal inr ini, -----
maka denqan lampaunya kurun waktu tersebut/
pengunduran dirl anqgota Direksi nleniadi sah tanpa --
memerfukan persetujuan Rapat Unum Pemegang Saham. ---

14. a. RUPS dapat nenberhentikan para anggota Direksi ---

f.

"]
,lfasan pember:hentian anggota Di.eksi sebaqaimana --
drmaksud pada huruf a ayat ini dilakukan apabila --
angqota Direksi yang bersangkutan tidak laqi -- - -
memenuhi persyaratan sebagai angqota Direksi yang -
antara lain melakukan tindakan yang merugikan -----
Perseroan atau karena aLasan Lainnya yang dinilai -
tepat oleh RUPS. -----
Keputusan penrLerhentian anggota Direksi tersebut --
diarbil seteLah yang bersangkutan diberi kesenrpatan

renbel a .li ri .lalam RUPS-

Penrberian kesempatan untuk

tidak diper:lukan dalam hai
d.



,"f

I rs. ..

b.

f.

g.

tidak beikeberatan atas penberhentian tersebut.---
Penberhentian anggota Direksi berlaku sejak ---,-
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalan huruf --
a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan ------
d.1.,.1 (Fp.'us.n PU PS. ---
Anggota Direksi sewaktu waktu dapat diber:hentikan
untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan -
m.n yPbu Lk.n dl ds"' -y..
Pemberhentian sementara sebagainana dimaksLrd pada -
hur:uf a diberitahukan secara tertulis kepada - , -
anggota Direksi yang bersanEkutan
Dalam hal ter:dapat angqota Direksl yang

drberhentikan untuk sementara sebagaimana -------,
dimaksud pada hur:uf a ayat ini, Dewan Kotuisaris
harus rnenyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
nenguatkan kepulusan pemlcerhentian senrentara ------
'ersebuL.
RUPS sebagainana tersebLrt dalam huruf c ayat ini --
harus diselenggarakan dalam jangka waktu pafing ---
lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender setelah ---
rdnqqdl pFnll3erherrian sen en L. r o. -------.
Dengan lampaunya janqka waktu penyelenggaraan -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini ---
atau RUPS Lidak dapat nenganncil keputusan, -------
penberhentian sementara sebagaimana dinaksud pada -
h,rL' a ryd -n. n-n ddr ba d'. ---
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat -
lni anggota Direksi yang bersangkutan diber.i ------
ke'enpd'dn Lrrruk nenbe a o.ir j.
Anggota Drreksi yang diberhentikan untuk ---- - ---
sementara sebagaimana dinaksud pada huruf a ayat -
i , 'oo{ op) lxe-o q : ----- -

I

b.

menjalankan pengurusan Perseroan untuk ---------
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan -
uj rdn Derserodn ; dan .----------

mewakili Perseroan di dalam maupun di luar ---

krT_-



t

I h, PemDa'dsdn Kewe.r€noon s6bqgo,rrand ci -ldqsud pao- ___

I huruf q aydt rnr oerlo{u se ta,( keo-.
pemberhentian sementara ofeh Dewan Kolrlisaris samoai
dFngdn: ----
a. 'FrdaorL ^eoJr .rsd. qr fS roaq nprq-drran ard . -__

I
remb-, dl kar pFnberhenlrd-r sFoagd.rna-d,

I aimatsua pada huruf c ; atau -
b. lanpdunla 'dnokd ,-kru seodqdiru-)d drma,sud padd

I r,"."r a.

l-

k.

i- Dalam hal RUPS menguatkan keputusan perberhentlan -
sementara, maka anggota Direksi
diberhentikan Lrntuk seterusnya.

yang bersangkutan -

Apabila anggota Direksi yang.tiberhentikan -_-_, __

sementara ter:sebut tidak hadir dafam RUPS maka ---_
anggota Direksi yang diberhentrkan sementara -, ___

tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -_
menbefa dirinya dalam RUPS, dengan denlkian angqota
Direksi yang diber.hentikan sementara te.sebut -,,__
menerima keputusan RUPS. ,
Perseroan }rajib meLakukan keterbukaan informasi -__
kepada nasyar.akat dan menyampaikan kepada Otoritas_
Jasa Keuanqan paling lanbat 2 {dua) hari kerja -___
setelah adanya kepurtusan mengenai pemberhentian __

sementara tersebut dan hasil penyelengqaiaan RUPS

sebagaimana dinaksud datam huruf c ayat ini atau __

inf ormasi mengenal batatnya pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris kar.ena tidak ter.selenggaranya_
RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu
sebegaimana dimaksud datam huruf e avat ini_ _-_,-

16. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi ___,
lowong, naka dalan tangka waktu 30 (tigapufuh) ___-,
hari sejak terjadi lor?ongan, harus diumumkan -_--- _

perdoeritahuan tentang akan diselenggar:akannya Rapat _

Umurn Pemegang Sahafl untuk nengisi torrongan itu. _____

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi - __

lowongan tersebut actatah sisa nasa iabatan dar.i -_-,
anqgota Direksl yang jabatannya tetah menjadi _____,-



11 - Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota

Dareksi lolrong, maka dalam janqka waktu 30 ----------
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut -
harus diumumkan pemberitahuan tentang akan

diadakannya Rapat Umum PemeqanE Saham untuk ---------
menganqkat Dlreksi baru, dan untuk sementara --------

di -r r, o1e' De"dr ioF.sdl
Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan Direksi - ---
Lowong sehingga mengakibatkan lr.rnLah anggota

Dir:eksi menjadi kuranq dari 3 (tiqa) orang - -
sebagaimana yang diatrrr pada ayat 11) Pasal ini, maka

selanlbal lambatnya 90 (sefllcifan pLrluh) ha-rri -
kalender setelah lowonqan itu, harus diadakan RUPS --
untuk mengisi lowongan ter.sebut, sehingqa memenuhl --
persyaratan ndnimal jLrmrah anggota Direksl tersebut
dengan menperhatikan peiaturan perundang-undangan ---
yanq berlaku di bidang Pasar Modal.

_ ohonq .ers4b

bulan clan tunlangan lainnya yang besarnya ---------
dilentukan ofeh Rapat Umum Penegang Saham dan ---- -
,ewenang tersebut- oleh Rapat Umum Pemegang Sahan ----
dapai: Citimpahkan kepada Dewan Koflrisaris.

18

19. Jabar-an anggota Direksi berakhir apabila :

d. l'4er;.ggdl dunid ; ---.---

b. Masa jabatannya beralllir i
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RapaL UmLrm -
]0.".."....n-,,

d. Mengundurkan dlrr sesuai dengan ketentuan dalam ---
Pasal ini i ----.----

e, Dlnyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan-

berdasarkan suatu keputusan Penqadilan ; -------
f. Tidak lagi memenuhi persya.atan sebagai anggoLa ---

Direksi berdasa.kan ketentuan llnqqaian Dasar dan --
peraturan pe.undang-undangan yang berlaku- --------

20. Par.a anqqota Direksl .iapat diberi gali tiap-tiap ----

Anggota Direksi dapat nerangkap jabatan sebagai : ---



Angqota Direksi
perseroan fain i

paling banyak pada 1 {satu)

Anggota Dewan Kondsaris palinq banyak pada 3 ---__
(tiqa) per:ser:oan lain , dan,/atau -- --
Anggota koflLite paling banyak pada 5 (l1ma) komite-

di perse(oan dinana yanq be.sangkutan juga menjabat
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan --------

23 Dalan hal terdapat peraturan perundanq-undangan -----
lainnya yanq mengatur: ketentuan rnengenai ranqkap - -
jabatan yang berbeda denqan kelentuan dalam Peratuian
Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang --
nenga'.' -6b.h ,P aL.

Rangkap jabatan sebaqaimana dimaksud pada ayat (21) -
hanya dapat .lllakukan sepanjanq tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya- - -- -

- PaBaJ. 12

241 Setiap anggota Direksi dilarang menqarbif -----------
LF lnl unq.n or'o€oi bd-]( se.dro Io os-rq nrauDUn ------

i tidak langsung dari kegiatan Pe.seroan selain -------
pe-qldsj l.n ,/onq sar. ---- -

25. e'eni-a, npnoenai D:r.ksi ydng DelUrr oidtur ddldn --
I

I dnqo.ra-l ddsdr .nr rengd.. podo p.rar-!-n O-oj ro< --
Jasa Keuangan di bidanq Pasar: Modal dan ketentuan ---
seric pero_uron oFr-nddnoar _aian\d ydnq bF-'ol(".

TI'GAS DAII }'ENINANG DIRBTSI

2-

1.

3.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh dalam --
nelaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan ---
dalam mencapai maksud dan tujuannya. -,
Dalam menjalankan tugas dan tanggunq jawai atas ---,-
Pengurusan sebagaimana diftraksud pada ayat (1), ------
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS ,Iahunan dan -----
RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peratur:an -----
perundang undangan dan anggaran dasar:.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik,
penuh tanqqung jawab dan kehati hatlan datan



4-

I u.

I,.

1,.

t"

Jalankan tugasnya, dengan nengindahkan peratur:an -
perundang-undangan yanq berlaku dan Anggaran Dasa''

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab sebaqaimana dimaksud pada --
ayat (1) Direksi dapat membentuk komite --- ----- _-

Dalam hal dibentuk kondte sebagaimana dimaksud pada -
ayat {4), Direksi waj:Lb melakukan evaluasi terhadap -

kinerja komile setlap akhir tahun buku'

Direksi beri.renang menlalankan pengurusannva sesuai --
dengan kebijakan yang dipandang lepat, sesuai dengan-

maksud dan tuiuan yang diteLapkan daLam anggaran ----
dasar. perseioan-

Tugas pokok Direksi adalah:

a. Memimpin, mengulus dan mengendalikan Perseroan

sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa -- -
berusaha rneni-ngkaLkan efisiensi dan efektiwitas ---

b.
Per:seroan ; ----' ----- ----'
Menyusun rencana kerja tahunan yanq nemLrat --------
anggaran tahunan Perseroan, dan wajib disampaikan -
kepada Dewan Konisar:is untuk memperoleh

persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun --
bL< , y.ng oaru din,rd,. ----_

Perser:oan ; -'---
Menguasai, menelihara dan mengurus kekayaan -- _--

vang --

Dir.eksi bei:hak Itrewakili Perserioan di dafani dan di -
Lrrar PengadiLan tentang seqala hal dan dalam segala -
kejadian, mengikat Pe.se.oan dengan pihak Lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta nenllalankan segala

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ---
kepenLilikan, dengan pen ratasan-pembaLasan vang ------
ditetapkan .lalarn ayat (9), ayat (10) dan avat (11)

Pasal ini, denqan menperhatikan peraturan

perLrn.iang-undangan yanq berlaku dan peraturan

berlaku di bidanq Pasar Modal di Indonesia.

Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :

a. meminjam uang atas nama perseroan ;



e. menggadaikan atau menireratkan bar:ang-barang ____- _

kekayaan perser:oan ;,,-----------
f.

a. mengalihkan, melepaskan hak yang junltahnya tebih _

dar.i 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan
ber:sih Perseroan atau mer:upakan selut:uh harta ---__
kekayaan Perseroan. baik clatarn 1 lsatu) tr:ansaksi

b-

atau beberapa t_ransaksi yang berdir.i sendiri _____

ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1-, __

(satu) tahun buku ; atau -----
menjadikan jaftinan urang yang jumlahnya lebih _--__
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumtah kekayaan
bersih Perseroan atarl nerupakan seturuh harta ____

kekayaan Peiseroan, baik dalam 1 {satu) transaksi _

atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ____,-
ataupun yang berkaitan satu sana Lain ; --, *__-, _

b. meminjantkan uang per:ser.oan atau menqikat perseroan_
i sebdgaj pen jdnli 1

c. mengikat Perseroan sebagai penanggung,/penj a(in ___

d. menbeli, nenjual atau dengan cara lain mendapatkan,
nelepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, _

ter:nasuk banqunan bangunan dan hak,hak atas tanah _

yang diperqrnakan serta tangsung untuk menunjang __

operasi per:usahaan r --, -----

10l

mempertangqungkan atau menggadaikan atau dengan _,-
cara lain nembebani barang tldak bergerak _ _____ _

Perseroan ; ---- ---- --------
g. ikut serta dalam suatu perusahaan ; --____- ____-__
h. menperoleh atau melepaskan barang tidak berqer:ak -_

l aLa- hat c qs s.arI peLUsoh.on ; - ----
dengan nifai nondnal per transaksi diatas _____ ____,
Rp. 1.000.000.000,- {satu miliar rupiah) Direksi - __

haius mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, ___

dengan memperhati kan ketentuan peraturan
perundnag-undangan yang be.taku dan peraturan yang __

ber:laku di bidang pasar Moda1. -_-
Untuk menjalankan peibuatan hukm : -_-_,



oesk) Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat UmLm --
Pemegang Saham, sebagainana diatur dalam pasal 22 --
aldL .. n...f dnooardn das"' r

ft. lireXsi mengumumkan perbualan hukum unluk

a2-

meLepaskan hak atas atau mengagunkan harta kekavaan -

Perseroan, terlrasuk hak atas tanah atau - -----------
pelusahaan-perusahaan sebagalmana dimaksud dalam avat

(10), dafam surat kabar harian berbahasa Indonesia --
yang berpeiedaran nasional, sesuai denqan ketentuar -

peraturan perudang undangan yang berlaku dan --- ----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar ModaL --_----
Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi --
yang memuat benluran kepentingan antara kepentingan -

ekonomis pribadi anggota Direksi. angqota Dewan ---
Komisaris ataLr peneqang saham, dengan kepentingan --
ekononfs Perser.oan, Direksi memerlukan persetujuan --
Rapat Umum Pemegang Saham, kecuaLi lransaksl ter:sebut

dikecuatikan sebagai transaksi Aflliasi sesuai dengan

ketentuan perundanq-undangan di bldanq Pasar l'lodal ' -

a. Presiden Direktu. berhak dan berwenang bertindak --13.

14.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau -- --

untuk dan atas nalna llreksi serta metrakili ---- ---
Perseroan ; ---- ----- -----'-

berhaLangan karena sebab apapun juga, haf mana ----
lidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiqa, naka --
2 (dua) orang anggota Direksi lainnva ber:hak dan --
berwenang bertindak untuk dan alas nama Direksi -
,e'_. ne""L1l

Tanpa nengurangi tanggujlg jawabnya. Direksi untuk --
per:buatan tertentu berhak PuLa nenganqkat seorang --
atau lebih sebagaa wakil atau kuasanya dengan _----

memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan lertentu
yang diatur: dalam suatu surat kuasa, wewenang yanq --
denlikian harus dilaksanakan sesuai denqan Anqgaran --
Dasar. ----
Pembaqian tugas dan !.IeBenang setiap anggota Direksi

ditetapkan oleh Rapat umum Pemegang saham dan ------
15

L



/ 16-

vl,,

19

I

24.

18

wewenang tersebut oleh Rapat Umum Peneqanqr Saham ----
dapat dlllmpahkan kepada Dewan Konisaris, dalam hal -
Rapat Umurn Penegang Saham tidak menetapkan maka -----
peft caglan tugas dan wewenanq anggota Diieksi ---*----
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----------
Dir:eksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan

wallb bertindak sesuai dengan keputusan yang --------
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
SegaLa tindakan dari paia anggota Direksi yang ------
bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak -----
s dh.

Direksi bersana denqan Detan Komisarls wajib --------
:,enr.u iu, :

a. Pedoman yanq mengikat setiap anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris, Sesuai denqran kerentuan --
peraturan perundangan-undanqan yang berfakr.1, ------

b. Kode etik yang berlaku baqi selur:uh Direksi yang -
berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota --
Dewan Konisaris. karyawan/pegaerai, serta ----------
oendulrng orqan ydrg diru L <: oers-rodn. sFs-i: ---
dengan ketentuan per:atur:an pelundangan-undangan ---

Pedoman sebagalrnana drmaksud pada ayat (18) pating --
kLrang memJa

a. I ardasdn hukum ;

b. deskripsl tugas, tanqErng jawab, dan wewenang /. ---
^. 1i d, d ; ---------

yang berlaku.

d. Eaktu kerja , --

secara lengkap wajib dimuat dalam situs web ---------
perseroa-.

e. kebj.takan rapat. termasuk kebijakan kehadlran dalam

| ..O." O"" risalah rapat , dan

f. pelaporan dan pertanqgungj awaban. -----
Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan -
perseroan informasi bahwa Direksi dan/atau Derian ----
Xonrisaiis telah meniliki pedoman. --------
Pedonan sebaqainana dlmaksud pada ayat (18) huruf a -2L-



22. Kode etik sebaqarmana ciimaksud pada ayat {18) hur.uf b

pal inq I ur ,ng 'rdr rdl : -- .

a. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Xomisaris,
kar:yanan/pegawai, ctanlatau pendukunq organ yang ---
dimiliki perse.oan wajib drlakukan dengan itikad --
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian ; dan

b. ketentuan mengenai sikap profesionaf Direksi. Dewan

Komisaris, karyai./an/pegawai, dan/atau pendukunq

o-rgan yang dinlilrki perseroan apabifa terdapat ----
benturan kepentingan dengan perseroan.

23.

24-

Setiap anggota Direksr bertanggung jawab penuh secara
tanqqxng renteng alas kerugian Perseroan yang -------
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

direksi dalam nenj a Lankan luqasnya.
Anggota Direksi tidak .lapat dipertanggungj aeTabkan ---
atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksu.l pada - -
ayat (23) Pasal rni, apabila dapat menilcuktikan : ---
a- keruqian ter.sebut bukan karena kesalahan atau -----

Le d o oan). ; - -

b- telah melakukan Pc guruqon denqdn I l ,d b";k, ----

sesuai dengan maksud dan tujuao ---
penuh tanggung

kepentingan dan

25-

c. tidak mempunyai benturan kepentrngan baik Lanqsunq-
nraupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

nFng.l,b. \d l-. .q d I ; .l.n
d. telah nenganrlcif Lindakan untuk mencegah tinrbul atau

ber -.n I . yo ^er,rq'd'
Anggota Diieksi tidak berlrenang mewakil1 Per:ser:oan --
dy..J--.aI

a. te.dapat perkara di pengadilal antara Perser:oan --
dengan anggota Direksi yang bersanqkutan ; dan ----

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempLrnyai -----
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan --
P- . .roa' -

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dinaksud -----
pada ayaL l25l , yanq berhak mewakili Perse_roan ------

26.



adalah : -_---
a. anggota Direksi lainnya yang tidak menpunyai -----

1 .". ,", <.o.nr jnoo' d6i oa. P6r sPr oqr ; --

b. Dewan Konisaiis dalar hat seluruh aiggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan -----
PF '--odn i.ia. -----

c. pihak Lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal ---
seluruh anggota Direksi aLau Dewan Konrisarls ------

] *.*p.rnv.i benturan kepentinsan densan Perseroan.

2?. Ketentuan mengenai Tuqas dan wewenang Direksl yang --
belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar ----
Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan -- -
..:nnya y" no o.r l.k ..

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu biLamana

dipandang perlu atas per.ndntaan seorang atau _-----
lebih anggota Dii:eksi atau atas permlntaan ter.tulis
dari seor.ang ataLr lebih anggota Dewan KonLisaris.

atau alas permintaan tertulis 1 (satu) pemeganq ---
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 --
(satu per sepuluh) bagian darl jumfah sefuiuh saham

dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan -----
h-. hdI ydro qvar oiorcoro\on.

Direksi sajib mengadakan rapat Direksi seca.a -
berkafa palrng kurang 1 (satu) kali dalani setiap --
D- ot. --'

1. a.

b.

2.

3.

Rapat Direksi sebagainana dlmaksud pada ayat (1) ----
dapat dilangsungkan, sah ian berhak nengarbil -------
keputusan yanq mengikat apabila dihadiri Lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dlreksi-
hddir .-"u diw-kili ddl"n Rdp.r . ----------
Direksl waiib menqadakan rapat Direksi bersama -_----
Dewan Komisaris secara berkaLa paling kLrranq 1 (satu)

ka i ddtdn I -mp.rr b. .'r. - .



6-

8.

9-

10.

11-

Kehadiran anggota Di.eksi dalam rapat sebagaimana -
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Hajib diungkapkan

d.l "m l.l oLa laL --dr D'rsero.n

Dir:eks1 harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud

dalam ayaL (2) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya -
seo6_ur ba..l,1irnyo ra . o-\-.
Pada rapat yang telah dijad!.ralkan sebagaimana --__---
dimaksud pada ayat {5), bahan r:apat disanpaikan

kepada peserta pallng lanbat 5 (lilta) hari sebelum --
Ldpdl o se enqqaroldn.

Dalan hal Lerdapat rapat yanq diselenggarakan di lLrar

jadiraf yang telah disusun sebagalmana dinaksud pada -
ayat {5), bahan rapat disampaikan kepada peserta _

rapat paiing lanbat sebelum iapat dis ef enggarakan. ---
PemanggiLan Rapat Direksi dalakukan oLeh anggota ----
Direksi yang be.hak melrakili Direksi menurut - -----
ketentuan Pasal 12 Anqgaran Dasar. -__------------*--
Penangqilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan -_
surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan -
langsung kepada setiap anggota Direksi .lengan --
mendapat tanda terima alau denqan teLegram, telex, _-

facsinile yang ditegaskan dengan surat tercatal -_-_
sekurangnya 7 (tujuh) hari sebefum Rapat diadakan,

dengan ti.iak memperhitungkan tanggal pemangqilan -
dan langgal Rapat. sepanjang seluruh anggota Direksi-
(atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat. -----
dengan tertulis, mengabaikan persyaraLan ini atau -
setuju dengan panqgilan yang lebih pendek- ----------
PemangqiLan Rapat itu harus nencantumkan antara --
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yanq ---
berisikan ha1-hal yanq akan dibicarakan dalam rapat
tersebut, dan dlsertai dengan dokumen-dokumen yang

ber:hubungan dengan dlskusi dalam rapat.
Rapat Dir:eksi diadakan di lenpat kedudukaa Perse_roan-

atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan dl ----
dalam wllayah Replblik Indonesia-
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakrli, --

1.



13.

15.

16.

11

pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disya.atkan dan Rapat Direksi dapat diadakan --_---_-
dimanapun di dalam uilayah Republik Indonesi

sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat --
Di.eksi tersebut berhak menganrblL keputusan yang

sdh ddn mengi l<a

14. Rapal Direksi adalah sah dan be.hak mengambil -------
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari -
1/2 (satu per dLra) bagian dar:i jur ah anqgota Direksi
hadir atau diwakili secar.a sah dalam Rapat. ----

12. Rapat Direksi dipimpin ofeh Presiden Direktur,

a. Setiap anggot d Di'eLs'- ydng nddr. oe,r oI ------
mengeluarkan i (satu) suara dan tarbahan 1 (satu) -
suara untuk setlap anggota Drreksi lain yang ------
diwakllinya.
Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

dalam ha1 Pr.eslden Di.ektdr berhalangan atau tidak -
hadir karena afasan apapun juqa hal mana tidak perlu-
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi
akan drpinpin oleh salah seor.ang anggota Direksi yanq

dipilih oleh dan da.i antara para anggota Direksi ---
yanq hadir dalam Rapat Direksi yang bersanqkutan. ---
Seorang angqota Direksi dapat diwakili dalan Rapat --
Dareksi hanya ol.eh anggota Direksi lainnya
berdasarkan sural kuasa yang diberilian khusus untuk -
kFperl an Frecbu . ------- -

Keputusan Rapat Direksi harus dianbil berdasarkan --
n- s ydwq Ldh Lnr L\ n-ra\al
Dalam ha1 keputusan berdasarkan nusyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diamlcif dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari-
7/2 | sa1:u per dua) bagian darl jumlah srjar.a yang ---
dikeluarkan secara san dalam Rapat.

Apabila suara yang seluju dan yang tidak setuju -----
berir,bang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan -------
menen -kdn.



sedangkan pemungutan suara mengenai

dilakukan secara lisan kecuafi Ketua

menenlukan lain tanpa ada keberalan

ha1-hal lain -
Rapat -- -

be-.dasarkan ---
suo,o 'F,bo_/a< od )aaq 1eJir.

yang nengeluarkan suara dalam Rapat.

Suara abstain (blanko) daanqqap menqeluarkan ------
suara yang sama denqan dengan suaia mayoritas -----

18- Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----

19.

huruf b wajib dituanskan dalan risal.ah rapat, -- ---
dltandatangana oieh seluruh anggota Direksj. yanq

hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota -------
D.'FLs ---------- -

flasil rapat sebagalmana dinaksud dalan ayat (3) wajib
dituangkan dalam risalah rapair, ditandatangani ofeh -
anggota Direksi dan anggora Dewan KolIIisaris yang ----
hadir, dan dlsampaikan kepada seluruh angqota Dlreksi
dda d qqo d ocwdn don.s., is.
Dalam hal terdapal anggor-a Dareksi dan/atau anggota -
Dewan Konisaris yang tidak menandalangani hasil rapat
sebaqaimana dimaksud pada ayat lt8) dan ayal (19), --
yang beisangkutan wajlb menyebutkan aLasannya secara-
tertulis cial am surat tersendirr yang dilekatkan pada-

. i". "h j ap,l

20.

21-

22

21. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belu,n diatur -

Rrsalah rapat direksi sebagalmana dimaksud pada - --
ayat (18) dan ayat {i9) waiib di.dokumentasikan oleh -
Pe'"eroon. -- "
Risalah inl merupakan buktr yang sah untuk para -----
anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai -----
keputusan yang clianrbil dalan Rapat yang

o-r odnql - on.

dalan anqqaran dasar ini mengacu pada PeratDj.an -----
Otoritas Jasa Keuangan di bldang Pasar Modal dan ----
ketentuan serta peraLuran perundangan lainnya yang

b, rl.L.. ------
DB}IAII XOMISARfS



2-

5.

^om-5ol.s.
Deran Konisaris ter:diri dari sekuranq-kurangnya 3

(taqa) oranq, seorang diantaranya dapat diangkat -- -
sebaqai Presiden Konlisar:is dan sediklnya 2 idua) ----
orang yang lainnya drangkat sebagai Komisaris.

Per:seroan waj ib ntenliliki (oriLisaris Independen -------
sesuai dengan peraturan perundang undangan yanq -_-__
berlaku dail peraturan yang berLaku di bidang Pasar --
l4odcL da lndones

Dalam hal Dewan Kornisaris terdrri lebih dara 2 (dua)-

orang aagqota Dewan Konisarj.s, junlah Konisaris - --
lndependen wajib paling kurang l0t (tisapuLuh prosen)

dari junilah seluruh anggota Dewan Konisaris.
Setlap anggota DeHan Komisaris tidak dapat bertlndak
sendi.i-sendi.i mefainkan berdasarkan kepntusan Dewan

Komrsaris atau berCasarkan penunjukan dari Dewan ----

Yang dapat ciianqkat sebagai anggota Dewan Korusaris
adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan
pada saat dlangkat dan selama menjabat

a. mempunyai akhLak, mora], dan integrLlas yanq --

Pengawasan Perseroan dilakukan ofeh Dewan

b. cakap melakukan

c. dalam s (lima )

perbuaLan hukum ,
--h.r . -b-; "1 pa q. q\",. da ____.

seranE menj abat :

1) i,:Ldak pernah dinyatakan paiLit ; -------------
2) tidak pernah melljadi anggota Direksi dan/alau

3)

4)

anggola Dewan Kornisar:is yang dlnyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan

d ,rr"..- pd. rL' ,. ---.
ticiak pernah dj.hukum karena roelakukan tindak -
pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan denqan sektor keuangan ; dan -
tldak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau-
anggota Dewan Konisaris yanq selama -
"" "b" :

4.



.\Y,

i. pernah tidak nenyeLenqqarakan RUPS -,-
-al-'-n i

t__1". pertanggijngi awabannya sebagai angqota -,
Direksi dan/atau anggota Delran Komisaris-
pernah tidak diter.ima oleh RUPS atau - --
p-rndl -idr\
pertanggungj awaban sebaqai anggota -
Di.eis. don/,,.- dnqga- d bewd.

Xon sdi is kepddd q DS ; d.n --------.

d.

pernah nenyebabkan perusahaan yanq -----
memper:oleh izin, per:setujuan, atau ---,
pendaftaian dar.i Otoriras Jasa Keuangan -
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan , -
laporan tahunan dan/atau lapoian keuangan

kap.da OLor j L.c Jas" {eu.ngd-. ---- .

memlliki komitmen untuk mematuhi peraturan ------
pe- .-ddng undd ^qaa ;

nemiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang -
y-nq d ib,Lhk.n DF s-r od"r. ------- '

I e.
I

Selain memenuhi ketenLuan sebagaimana dimaksu.l pada

ayat (5), Komlsaris Independen wajib nemenuhi ------,
ocr syordr d . -bdgd ber i^ .L :

a. bukan merupakan orang yang beker:ja atau mempunyai,
wewenang da., tanqgung jawab untuk Lerencanakan, ---
melltimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan -
per:seroan ter:sebut dalam waktu 6 (enant) bulan - --
terakhi., kecuali untuk pengangkatan kenbaLi ---,-
sebagai Komisaris Independen perseroan pacta periode
ber:rurnya ; ---.
tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak -
fanqsung pada perser:oan t-ersebut ;
tidak mempunyai hubungan Afitrasi dengan ---------
perseroan, anqgota Deran Komisaris, anqgota ------
Dlreksi, atau pemegang saham utama perset:oan ------
-rseb.L , o"n

tidak nenpunyai hubungan usaha baik langsung ----

b.

I

d-

maupun tidak tangsung yang berLaitan dengan -------



T;;; usaha perseroan re,:sebur.

10-

9.

11.

12-

13.

14

Selain nemenuhi ketentuan datam ayat (5) dan ayat ---
16), anggota Dewan Konrisaiis walib menglkuti -------,
ketentuan per:aturan perundang-undangan lainnya. -----
Akibat hukum dari tidak drpenuhinya persyaratan -- --
sebagainEna dnEksudkan da13m ayar (5) dan ayat 16) -
pasal ini, tunduk pada peraturan per:undang,undangan

yar g ber I at .. ---
Pemenuhan persyaratan sebagai anqgota Dewan Komisaris
wajib dinuat dalaft su.at pernyataan dan disampaikan ,
kepaod P. r s.. o-n . - ------
Surat per:nyataan sebagaiErana dimaksud pada ayat (9) -
wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ------- ----
Pelser oan

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk meiakukan
penggantian anggota De\{an Komisaris yang datarn masa -
jalatannya tidak lagi menenuhi persyaratan --- -----
sebaqaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat {6). --
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau , -----
penggantian anggota Konrisaris kepada RUPS haius,,,--
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Koftrisaris atau -
r.om- p ya-g ren'dl."x-- ..r-gs_ nonlj^dsj. ------
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adatah untuk --
jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umlrn ----
Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah
pengangkatan anggota Dewan KonLisaris yanq dimaksud, -
dengan tidak nengurangl hak Rapat Umjm pemegang Saham

tersebut untuk menrberhentikan anggota Dewan Kondsar.is
tersebut sewaktu-waktu sebetijm masa jabatannya ------
berakhrr, dengan memperhatikan ketentuan anggaran ---
d-sd, . ri .

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris
tersebut dapat diangkat kerbali oleh Rapat Umum -----
PpmeganS Sdh-m.

a. Seorang anggotra Dewan Komisaris berhak - --------
menqundurkan diri dari jabatannya sebefum masa ---
jabatannya berakhir dengan menberitahukan secara --

15

'7.

8.



l. pe.seroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -------

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada _---

Peiseroan pal1ng lanbat 30 (tigapuluh) hari sebelu1t

tanggal pengunduran dirinYa.

memutuskan permohonan penqunduran dira anggota ---
Dewan KonLisari6 yang bersangkur-an dalam jangka _---

waklu palrnq lanLbat 90 (s elrLbi Ianpuluh ) hari

talender seteLah diterinanya surat pengunduran ---
diri.
Perseroan wajib melakukan keLerbukaan informasi --
kepada nasyarakat dan nenyaiLpaikan kepada Otoritas-
Jasa Keuangan palinE Lanlcat 2 (dua) harl kerja --
seteLah diterimanya pernohonan pengunduran dlri
Derran Komlsaris sebagaimana dimaksud dalan! huruf -
a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam huruf b avat ini' -
Sebelum pengunduran dir:i berLaku efektif, arggota

Dedan itomisaris yang bersangkutan telap

berkewajiban nenyelesaikan tugas dan tanqgung ---
jaNabnya sesuai dengan AnEgaran Dasar inl dan -- -
peratur:an pe.undang-undangan yang berlaku. ------ -
Terhadap anggota Deuan Komisaris yang mengundurkan-

diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapar- -
dinintakan pe rtanggungt awabannya sebagai anggota --
Dewan Komisaris seiak penganqkatan yang -----
bersangkutan hingga Lanqgal cilsetululnva
pe1gund,,d_ d.r ry. odi.-fl D D5. -'

lengunduran diri anggota Dewan Konisar.i menjadi sah

tanpa memerlukan persetuluan Rapat Umum Pemeganq ---

d.

l.

i' Peinbebasan tangqung jawab anggota Anggota Dewan ---
Komisaris yang nengundurkan diri diberikan - -
setelah RUPS Tahunan nenJcebas kannya .

16. Dalam hal Pei.seroan tldak menyelenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham dalan -rangka waktu sebagaimana -----
dinaksud dalam ayat {15) hurul b PasaL ini ini,
nraka dengan lampaunya kurun waktu Lersebut,



RUPS dapat mef, cerhentikan para anggota De!.ran ----
Konisaris sewaktu-raktu dengan menyebutka

al.-at n,a.

d.

Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebaqaimana dimaksud pada Pasal ini drlakukan - --
apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutar -
tidak lag1 nemenuhi persyar.atan sebagai anggota -
Dewan Konisaris yanq antaia lain melakukan tindakan
yanE meruglkan Perseroan atau karena alasan lainnya
)d_q di'iid' '6pq olen P' DS. --------------
KeputLrsan penicerhentian anggota DeEan (omisar:is ---
tersebut dianrbil setelah yang beisangkutan diberi -
kesempatan membela diri dalam RUPS. ------
Penleerian kesempatan untuk menrbela diri ter:sebut ,
tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan -----,
tidak berkeberatan atas penrlcer:hentian tersebut- --
Pember.hentian anggora Dewan Komisaris bertaku sejak
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam hur.uf -,
a ayat ini atau tanqgaL ]atrn yang ditetapkan --- -
d" ar ,{epL' .so. B pS.

79-

Dalam hal RUPS menguatkan keputusan penberhentian -
molo ongqo'd D-wjr dorrLis.r is ydng ------.

bersanqkutan diberhentikan untuk sererusnya. ------,,
Apabila anggota Dewan Konisaris yang dibeihentj kao --
sementar.a tersebut tidak hadir datan RUPS naka -----
anggoLa Dewan Kondsaris yang diberhentikan sementara
tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk ----
menbela dirinya daLam RUPS, ctengan denlikian anqgota -
Der"Tan Konisaris yang diberhentlkan senentara tersebut
n-r, - 1o lepu,u^" P, PS. ---
Apabifa jabatan Piesiden Korlisaris lowong dan setama-
masa penggantinya belum diangkat atau betum memangkrl-
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan --- ---
Kotuisarls yang ditunjuk oteh Rapat Dewan Komisaris ,
akan menjalankan kewajiban presicten Komisaiis dan ---
menpunyai wewenanq serta tanqqu"g jawab yang sama --,
sFboqdi Prec oan ror:"...s- ---.

2A'.



27.

22-

24-

23

l

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan

Komisaris lowonq, maka dalam janqka waklu 30 --------
(tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus

diumumkan penberitahuan tenLang akan

cllsefenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
n4noi ' oHonson irr. ---------
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi ----
lorongan tersebut adalah sisa Lasa jabatan dar.i -----
anggota Deuran Komisaris yang jabatannya telah menjadi
lowong , er sebui

Apabrla oleh suatu sebab apapun senua jabatan anqgota

Dewan Konlisaris lowong, maka dalam janqka waktu 30 --
(trgapufLrh) hari setak terjadinya lowonqan tersebut -

harus diumr]mkan penberitahuan tentang akan --------
diadakannya Rapat Umum Penegang saham untuk ---------
mFnqong(d D'wa- ?orr 

' sd' . s bdl

Apabila oleh suatu sebab apapun iabatan Dewan

KorILisaris lowons sehinqga mengakibatkan junnah ------
anqgota Dewan Komisar:as menjadi kurang dari 3 (tiga)-
ofang sebagaimana yang diatur pada ayat (1) Pasal. ---
ini, maka seLambat-lanicatnya 90 (sembilan pLllLLh) hari
kalender setelah lowonqan itu, harus diadakan RUPS

untuk mengisi ]owongan tersebuL, sehrngga nemenuhi --
persyaratan ninimal jur ah anggota Dewan KoftLisa.is

tersebut dengan mernper.hatikan peraturan
pelundang-undangan yang berlaku di bidanq Pasar -----
l'4odal . -.
Jabatan anqgota Dewan Konisaris berakhir apabila : --
a. Meninqqaf dunia ,
b. Masa jabatannya berakhir ;

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Ppmagdng Sdrlan ; ----.-

d. Menqrnduikan diri sesuai dengan ketentuan dalan ---
I pasar .rr, ,

e. Dinyatakan parlrt atau ditaruh di bairah penganpuan-

srd-u ,(-pu usdl Pe-oad,_"n;



lr. r o-. .oi rcm'-Jhi oF,sr'arar"n "Fbdod dnqoora -'

L oew"n Komisa rs beio"^arxd- '(pLeruan Anoodrd.l '---

D:s-r dan Der-i-r 'n pe'Jnoang undanqr.r y'no _-_ -
It""'"""

l\. odra dnqqord DFhdn Komjsdrisi ddP-r d o^rr or li ---

26-

29.

21-

28.

tiap-tiap bulan dan tunlangan Lainnya yang besarnya -
ditentukan oleh Rapat umun Pemegang Sahan' ------ ---
Anggota Dewan Konisaris dapat nerangkap jabatan -----
sebagai:
a. Anggota Drreksi Paling banvak pada 2 (dua) --- ---

II oerseroan lain t darr

30

b. Anggota Dewan Komisaris paling banvak pada 2 (dua)

l perseroan.

DaLarn hal anggota Dewan Koarisar:is lidak merangkap - -
jabatan sebagai anggota Dir:eksi, anggota De{an ---- -

Komisarls Yang bersangkutan dapat merangkap jabatan -

sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada -
4 {empat) perseroan 1ain. _---

tu)ggota Dewan Konrisaris dapat merangkap sebagai -----
anggota konfte paling banyak pada 5 {Lima) kondte ---
dl perseroan dinana yang bersangkutan juga menjabat -

sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan

Kondsaris -

Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana --
dimaksud pada ayat (28) hanva dapat dilakukan ---- _-

sepanjang tidak bertentangan dengan pej.atura

perundang-undangan lainl)Ya.

Anqgota Dewan Komisaris dilarang nemangku jabatan --
.angkap apabil.a dilarang dan,/atau ditentukan dalam --
peraluran perundanqan yang berlaklr khususnya --------
per:atu.an pasar modal- -----
Kondsaris Independen yang telah menjabat seLafiLa 2 ---
(dua) per.iode nasa jabatan dapat diangkat kenbali ---
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris

fndependen ter:sebut menyatakan dirinya tetap

31.

independen kePada RUPS.

i



32 Dalam hal terdapat peralrrran per.undang-uDdanqan ----
lainnya yang niengatur ketentuan mengenai rangkaP ----
jabatan yang berbeda dengan ketentuan daLam Peraturan

otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan vang _-

'rer qoEuJ eb h kF .r . ----
setiap anggota Dewan Koftisaris difarang nengarnbil ---
keuntungan pribadi bark seca.a langsung maupun ticlak-

langsung dari kegiatan Pelseioan selaiu penghasilan -

33-

I u,

1-

Ketentuan menqenai Dewan Kondsaris yang befLra -------
diatur dalan anggaran dasar ini mengacu pada --------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar: ----
Modal dan ketentrran serta peraturan perundangan -----
, d i'11!a y-ng bFrIal-.

rI,G S DT]l IGIGI.TTG DENAT X'ICANAIS

---'---- Pa3a]. LS ---------
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ---
bertanggung jarab atas pengawasan terhadap kebiiakan-
pengurusan, jalannya pengurusan pada umunnya, baik --
mengenai Perseroan maupun usaha pe-rse-roan, dan ------
{enDo. r nasr h. kFpdod D' ra\s

2-

3.

4.

DaLam konclisi Lertentu, Dewan Komisaris tajib -------
menyelenqgarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai

denqan kewenanqannya sebagalmana diatur dalam -------
peratur:an perundang_undanqan dan anggaran dasar- ----
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas ----
dan tanggung jalrab denqan itikad baik, penuh tanggunq

jak"b, d.n lehaL :-ha"ar.
Dewan Kon s-ris berl -oas :

a. Mefakukan pengawasan atas jalannya penqurusan -----
memberikan persetujuan -

yang banu --_

Perseroan oleh Diieksi dan

atas rencana kerja tahunan

selarnbat-lanibatnya sebellrln

b. Melakukan Lr.rgas yang secara khusus diber.ikan ------
menuaut Anggaran Dasaa, peraturan -------



d.

perLlndang-undangan yang berlaku .lan/atau ------ --
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; -
MeLakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai

dengan ketentuan Anggar:an Dasar Perseroan dan -- -
keputusan Rapat Umum Penegang Saharn

DalaIlt melaksanakan tugasnva, Dewan Komisaris -- ---
mewakiLi kepentingan Persenoan dan bertanggung ----
jawab kepada Rapat UnDm Pemegang Saham ; - --- ---
MeneLiti dan rnenelaah laporan tahunan yang --- ----
dipersiapkan oleh Direksi serta nenandataDqani -- -

5.

f. Mematuhi Anggaran Dasar

laporan tahunan tersebut
dan peiaturan

perundang-undangan, serta waiib nelaksanakan -----
prinslp-prinsip profes ional isme, efisiensi, -- ---
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ---- ---
pertanggungj awaban, serla keuajaran ; dan --- -----

g. tsertindak sewaktu-waktu untuk kepentinqan dan -- _

usaha perseroan dan bertanggung jawab kepada ---_
Ddp" Umun Penega nq Sah.m.

Sehubungan tuqas Dewan Komisaris sebagaimana yang ---
dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Devran KoflLisaris ---
berkewajiban
a. Mengawasi petaksanaan rencana kerja tahlrnan -- ---

b. Mengikuti perkembangan keqiaaan Perseroan, dan ----
dalan hat Perseroan menuniukkan geiala kemunduran -
yang menyolok, segera mefaporkan kepada Rapat ----
Umum Pemegang Saham dengan disertai saran ---- _--

mengenai langkah perbaikan yang harus dite'mpuh ;

Menrltrerikan pendapat dan saran kepada Rapat Umu'n --
Pemegang Saham ftengenai setiap pensoaLan lainnya -
yanq dianqqaP pentinq bagi pengelolaan

Per:seroan ; - -----
Melakukan tugas pengawasan Lainnya vang

ditentukan oleh Rapat Umrm Pemegang Saham;



6-

'1 -

8.

9-

10

Menicerikan tanggapan atas laporan berkaLa Direksi _

dan pada setiap waktu yang diperlukan nengenai

Dewan Kondsaris setiap waktu dalam

Perser:oan berhak memasuki bangunan

jan kerja kantor -
dan halaman atau

tempat lain yang dipergunakan atau yanq dikuasai oleh

Perseioan dan berhak meneriksa senua pembukuan, ----
surat clan aLat bLrkti lainnya, persedlaan bar'ang, ----
meneriksa dan mencocokkan keadaan uanq kas (untuk --
keperluan verifikasi) dan faiD-1ain surat berharga --
ser:ta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang

telah di.jalankan oleh Direksi, dalam hal derikian ---
Direksi dan setiap anggota Direksi t{ajlb untuk ------
meflberikan penielasan tentanq segala hal vang -- ----
dilanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga -
.hli ya'o nFmbdrr unla. ---
Per&agian kerta drantar.a para anggota Dewan KonLisar:is

diatu. oleh nereka, dan untuk kelancaran t-ugasnya ---
Dewan Konisaris dapat dibantu oleh seorang sekietaris
yang diangkat oLeh Dewan Komisaris atas beban

Dalan ranqka menduk.rng efektivitas pelaksanaan --- _-

tuqas dan tanggung jawabnya sebagaimana dinaksud pada

ayat {1) Dewan Komisaris pajib membenLuk Konite Audit

dan dapat menbentuk komite Lainnya. ---
Dewan Komisaris waiib melakukan evaluasi terhadap --
kinerja konite yang membantu pelaksanaan tugas dan

lanqqung jawabnya sebagainana dimaksud pada avat ----
.8' s- ,dp d\'rrj ,dhun b_ku. -'----

Pe.rseroan-

Dewan Koroisaris bersana dengan Direksi waiib ---

a. pedonan yang mengikat setiap angqota Deran ---- -
d.r D-Le,s., s-s .d_ cle. gon k-,.. ."

pe dr rrdn p_tunodnqdn yd o oe,-okr' -----'
b. kode etik yang berLaku bagi seluruh Dewan -------

KonLisaris yang berlaku bagl seluruh anggota Dewan -
Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegae,al, -



S---.--erta pendukunq organ yang dimiliki Perseroan' -- -

sesLrai dengan ketentuan peraturan penrndangan ----
yang berLaku.

i1. setiap allggota Dewan i(omisaris bertanqqLrng jawab -- -

penuh secara tangqung ienteng atas kerugian Perseroan

yang disebabkan ofeh kesafahan alau kelalaian anqgota

Dewan Konisar:is daLam menjalankan tugasnya'

Angqota Dewan Kondsaris tidak dapat

dipe rtanggungl awabkan alas kerugian Perseroan

sebagaimana dimaksud pada avat (1i) Pasal ini,

12-

1..

14-

apabila dapat nefllcuktikan : _-

a- keruqian tersebut bLlkan karena kesalahan atau *- --

.- .'at. 'yo : -'

b. telah melakukan p-nS.'-.-n (dr b..r. -

.' )hoor o,' . . L', ( .\ ---_

sesLrai dengan naksud dan tuiuan __-
penuh tanqgung

kepentingan dan

c. tidak mempunyal benturan kepentingan baik langsunq_

maupun ]-idak- langsung atas tindakan pengurusan -*
yang mengakibairkan kerugian ; dan ------

d. telah mengalnbil tindakan unt-uk mencegah tinltrul atau

bertanlulnya kerugian tersebLrt

ApabiLa seluruh anqgota Direksi diberhenlikan ------_
sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan-

tidak mempunyar- seorangpun anggota Direksi maka

untuk sementara Dewan Komisaris dlwatibkan untuk

mengurus Perseroan. Dalan hal demikian De\ran - -----
Komisar:is berhak untuk meftrberikan kekuasaan --
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota-

Dewan Komisaris atas tanqgLrngan Devran Komisaris. ----
DaLan hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris-,

15

segaLa tuqas dan weweoang yang diberikan kepada -----
Presiclen Komisaris atau anggota Dewan Komisaris -----
dafam Anggaran Dasar rni. berlaku pura baginya. ------
Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan

suatu keputusan Rapat Dewan Konisaiis dapat

menrberhentikan untLlk sementara waktu seorang atau ---



15.

lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabalan

nereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan --------
nenper.hatikan ketentuan dalaft anggaran dasar ini --_
dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang beLun _------

diatur dafam anggaran dasar ini nengacu pada -- _----

Peraturan Otoritas Jasa Keuanqan di bidang Pasar ----
Modal dan ketentuan serta Peratrlr:an perundangan -----
lainnya yanq berlaku.

. R'PAT DEIN KCI{ISTRIS

1.
--- Pl3al 16 ----------------------

Rapat Dewan Korlisalis dapat diadakan sekurangnya -
setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana ----
dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atalr oleh 2

(dua) oranq anggota Dewan KotrLisa-ris atau atas - ---
pefidntaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas --
pernrintaan dari 1 (satu) penegang sahan atau Lebih

yang menifiki sedikitnYa 1/10 (satu per. sepuluh) --
bagian dari selur:uh junLlah saham dengan hak suara _

yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat -_
men$rndanq Direksi.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat pahnq -----
] ko.ar1q r (satu) kali dalam 2 (dua) bu-Lan. ---------

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dinaksud pacia2.

4.

3.

ayat (1) dapat dilanqsunqkan. sah dan berhak --------
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri --
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ju$lah -----
anqgota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. ---_
Deh,an Komisaris wajib nengadakan rapat ber:sama ------
Direksi secara berkala paLing kurang 1 (satu) kali --
ddldm 4 ,erpa ) bulan. ----
(ehadiran anggota Dewan Konrisaj.is dalam rapat -- --
sebaqraimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib
diunqkapkan clalam laporan tahunan Perseroan.

Devran Konisaris harus nenjadwalkan iapar, ------------
sebagaimana ciimaksrrd dalam ayat (1) huruf b dan -----
ayat (3) untuk tahun beiikutnya sebelum ber:akhirnya

5-



6-

8.

9.

10.

11.

r ahJ.r b -ku.
Pada rapat yang telah dijadwafkan sebagaiEana -------
dimaksud pada ayat (5), bahan rapat disampaikan --
kepada peserta pating lamltrat 5 {fiIlla) hari sebelum

'apd j J( <n!qd'aion-
Dalam hal terdapat rapat yang disefenggarakan di luar
jadwal yang telah disusun sebaqainLana dintaksud pada -
ayat (5), bahan rapat disatrlpaikan kepada peserta ----
rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
Penanggilan Rapat Dewan Konisaris difakukan oleh ----
Presiden Komisaris, dalan hal Pr:esiden Konrisaris ----
belhalangan oleh anggota Dewan Xonrisaiis yang -------
ditunjuk oleh Presiden Komisari
Pemanggilan Rapat Dewan Konlisaris, baik untuk anggota

Dewan Komisaris maupun untul< anggota Direksi --------
disampaikan dengan surat tercatat atau disarnpaikan --
secara lanqsung dengan mendapat tanda terima yang ---
layak, atau dengan lelegran, telefax, faksnLile -----
yanq segera ditegaskan dengan surat tercatat --------
sekurangnya 14 (enpatbefas) hari dan dafafl ha] ------
mendesak sekurangnya 3 ltiga) hari sebeLum Rapat ----
d i.d.i o .

PemanggiLan Rapat itu harus nencantumkan tanqgat, ---
waklu, dan tempat rapat serta acara iapat yang ----
telah ditentukan sebelunrnya atas hal hal yang akan --
dibicarakan dengan cara terperinci dan diser.tai -----
dengan dokumen-dokr.rmen yang akan digunakan dafam --
rdl o' . ----------

Rapat Dewan Koroisarls diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
Apabila semua anggota Deuan Konisar:is hadir atau ----
diwakiLr, pemanqgilan terlebih dahuLu tersebut tidak-
disyaratkan dan Rapat Dewan Konlisaris dapat diadakan-
dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesi
sebagalmana yang ditentukan oleh Dewan (omisaris dan-
Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak menganrLal -----
kepurusdn ydng sah ddn mangrld .



12. Rapai Dewan Komisaris dlpimprn oleh Presiden

dapat -

Apabila suar.a yang setuju dan tidak setulu be.id)ang,
naka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan
.F -., .\,, . -----.

11 -

b. Penungutan suara menqenai diri orang difakukan ---

13.

14.

15

16-

Komisaris, datan hal Presiden Konisaris tidak
hadir airau berhalangan hal mana tidak perlLr

drbuktikan kepada plhak lailr, maka rapat akan

.iipimpin oleh safah seorang angqota Dewan Komisaris -
yang diPilih oleh dan dari anggota Dewan (ondsaris -
yang hadir dan/atau diwaklli dalam Rapat Dewan ------
{orusa,'s yo. g bc 'a-9
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam-

Rapat Dewan Komlsaris hanya oleh anqgota Kondsaris --
lainnya berdasarkan surat liuasa yang diberikan khusus
' -\ ].p^ l ,. :' '.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat hanya apabila lebih darl -
1,/2 {satu per dua) bagian darr jllmtah anggota Dewan

Komisaris hadlr atau diaakili dalaln Rapar lersebut-
Keputusan Rapat Dewan Komrsaris harus diambj.l ------
berdasarkan musyawaiah untuk mufakat.
Dalam ha1 keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tej.capai maka keputusan draJnbil -------
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian Cari j un[ah suara yanq sah yang ---------
d r-- ..rl,.n d.l "n oapd --.
Setiap anggota Devran KonLisaris berhak unLLrk

aF s- uorio

a. Setiap anggota Dewan Ko Lisaiis ya.g hadrr
I -c'q- i"rl,"r I .. . rd . d.

suara untuk setiap anggota Dewan Konisaris
o ')a )d 9 o.^o{

dengan surat suara leriiutup tanpa tandatangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal Lain
diiakukan de.gan lisan kecuafi ketua Rapal

nenentukan lain tanpii acla keber:atan berdasarkan ---



suara terbanYak darl YaDg hadir

yang mengeluarkan suara daLan Rapat'

HasiI rapat sebagalmana drmaksud dalam

suara abstain (branko) dianggap mengeLuarkan -- ---
suara yang sama dengan dengan suara navo-rilas ---

I''

I 
.,

2A

27

ayat (1) huruf

22

b wajib dituangkan dafam risalah rapat, ------ --- --
ditandatangani oleh seLur.uh anggota DeTan Komisaris -
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota --
Dewan Koftisar:is.

Ilasil rapat sebagainana climaksud dalam ayaL (3) wallb

dituangkan dal3m rlsalah rapat, ditandatangani oleh _

anggola Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang --
hadir, .tan disampaikan kepada seluruh anggola Dewan -

1". l ggo " r,'k-;
Dalam hat terdapat anggota Direksi dan/atau anqgota -
Dewan Komisaris yang tldak menandatangani hasil _----

rapat sebagaimana dinaksud pada ayat 118) dan ayat

(19), yanq bersangkutan wajlb menyebutkan alasannva -
secara tertulis dalam surat tersendiri yang ------
drl.,<" k"a pood I sd ah '.o.,. ----'
Risalah rapal sebagaimana dinaksud pada ayat (18) ---
dan ayat (19) wajib didokumentas i kan oleh

Pe- - e' o,' -

Risalah rapat sebagalmana dimaksud pada ayat (18) dan

avat (19) merupakan bukLi yang sah mengenai keputusan

keputusan yang dianbit ciaLdn Rapat Dewan Komisaris -
yang bersanqkutan, baik untuk para anqrgota Dewan

Konrisaris naupun untuk pihak ketiga.
23 Ketentuan mengenai penyusunan pedoman dan kode etik -

sebagaimana dinaksud dalam Pasal 12 ayat (18), (19) -
\21), 121) dan {22) nutatas mutandis berLaku bagi ---

24

Rapat Deran komisars -

Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum

diatur dalam anggaran dasar lni mengacu pada --------
Peraturan otorltas Jasa (euangan di bidang Pasar __--

Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan - -

l.



----- BEICTIXA KERirA, IASOU BT KII DaII IiAlORtIt IAEBX I -----
la r'./r \rng oer.akL.

-- Pa5aL 17

1.

2-

3.

I ..

Tahun buku Perser:oan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari dan berakhir pada langgal 31 (tiga puluh ---
satu) Desembe. tahun yang sama, pada akhir bulan ----
DesenLber tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup- ---
Direksi menyanpaikan rencana kerja tahunan yang -----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -
Komisaris untuk mendapat persetujuan dari De!.ran -----
Koirisar.is, sebelun tahLrn buku yang baru dimufai. ----
Rencana kerja tahunan tersebut drsampaikan, sebeLum -
dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan ------
menperhatikan peraturan perundang undangan .tan ----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modat- -----
Dlreksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya ---
memuat laporan keuangan ter:dirl dari neraca dan -----
per.hitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan --
beseita laporan lainnya sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tetah
diaudlt oleh Akuntan Pubfik yang terdaftar: di Badan -
Pengawas Pasar Modal dan Lencaga Keuangan atau ----,-
inslansi yang berwenanq dan/atau penggantinya, ser:ta-
telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -
anggota Dewan Konisaris untuk diajukan kepada dan

guna nendapatkan persetujuan dan penqesahan dalam ---
Rapat Uftrm Pemegang Saham Tahunan. --------
laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para --
pernegang sahar di kantor Perseroan, sebeLum tanggal -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disetenggarakan ---
dengan jangka waktu sebagair.Bna ditetapkan ofeh -,---
peiaturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
be d,.iu or Pdrdr Mocld-. --------
Sebelum menandatangani l-aporan Tahunan tersebut datam
ayat (3) Pasar ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan

menilai ],apor:an Tahunan tersebut dan untuk
keperluaa mana dapat diminta bantuan tenaqa ahti atas



1. Rapat Umun Penegang Sahanr dalam Perseroan adalah : -
a. Rapat Umurn Penregang Sahan Tahunan, sebagaimana -

I

I dimaksud dalaR pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar

o. Rdp. rr.m Pemegdng Sdn.J-l ldrnnyd, y"nq

biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib --
melrber.ikan keterangan yang dipealukan.
Perseroan walib menqumumkan Neraca dan Laporan Laba

Rugi Perseroan da-Iam surat kabar harian ber.bahasa ---
Indonesia yang berperedar:an nasional, dengan --------
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ------
bidatg o.-- lvodal . --

selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebuL Rapat Umum

Pemegang Saham l-uar. Biasa yaltu Rapat Um1ril Pemegarig

Saham yang Ciadakan sewaktu-waktu berdasarkan - -
kebutuhan, sebagainana diatur. dafam Pasal 19 ------

_, ..rggor or ...- - .

Lerdi-ri dari neraca dan perhitungan laba rugi clari-
tahun buku yang bersangkutan seita penjelasan atas-
dokunen lersebLrt, dan yang telah diperiksa oleh ---
Akuntan Publik yang harus diajukan untuk nendapat -
pF'se uju-n ddn pelq-s.h-n Pdpdt ;

Yang dimaksud dalanl Rapat Umum Pemeqang Saham dalam -
Anggar:an Dasar ini berarti kedua*duanya yaitu Rapat -
Unum Penegang Sahan Tahunan dan Rapat Umim Pemegang -
Saham I-uar Biasa, kecuali dengan tegas clinyataLan ---
L-in. ----------- - --

---- RAPd! OfrI( PEUESa$e SIEll{ AAEITXaII DAlr LInR BIaSA ---
-------- P.a.1 L9 ----------------------

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan ---

2-

2.

tiap tahun, sefar0batnya 6 (enam) bulan setelah
.hLn b.\L Do-soroon d .r -p. --------

Dalar Rapat umum Pemegang Saham Tahunan

a. D1reksi wajatr mengajukan Laporan Keuangan yang ----



d.

Direksi walib mengajukan Laporan Tahunan mengenai -
keadaan dan lala.nya Perseroan, tata usaha keuangan

dari tahun buku yanq ber.sangkutan, hasil yang teLah

dicapai, per:kiraan mengenai perkemlcaEgan Per:seroan-

dimasa yang akan datang, kegiatan Lltana Perseroan -
dan perubahannya selama tahun buku serta rincian --
masalah yang tillricul sefama tahun brrku yang --------
mempenqaruii kegiatan Perseroan untuk mendapatkan -
pa'sel .ludn R.pa i --'
Diputuskan penqgunaan laba Perser:oan

Dilakukan penunlukan akuntan publik
atau periberian kuasa untuk melakukan

yang terdaftar-
penunjukkan --

,l

akun -n puo .\ ydno 'erdaf_.r ; ------'
Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau -
perubahan susunan anggota Direksi dan anqgota Dewan

^om-sd 
r's Pe, se! oa - ; '-----'

Dapat diputuskan hal-haL lain yang diajukan secara

sebaqaimana mestinya dalam Rapal Umun Pemeqang _---

Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar-

Pengesahaan dan/atau pe.setujuan Laporan Tahunan oleh

Rapat Umum Penegang saham Tahunan, ber:arti mer,berlkan

pelunasan dan pemlcebasan tangqung lawab sepenuhnva -
(volledig acquit et decharqe) kepada para anggota ---
Djreksi dan Detan Konlisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah diialankan selama tahun buku --
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercernlin dalar -
Laporan Tahunan.

Direksi menyelenqgarakan Rapat Umum Pemeganq Saham --
Tahunan dan Rapat umum Pemeqang saham lainnva atau --
atas permintaan Dewan Komisaris Perse.oan atau atas -
perndntaan pemegang sahan dengan menPerhatikan --
ketentuan dalam ayat (6) pasal ini, dan per:nintaan __

Rapat Unum Pemegang Saham oleh Dewan Xomisaris

dialukan kepada Direksi dengan surat tercatat

3.

disertal aLasannya.

I a.



5.

I u.

Rapat Urnrim Pemeganq Saham l-uar Biasa diadakan -------

b.

a. 1 (satu) or:ang atau febih pemegang saham yang - --
be!:sama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -----
atau lebih dari juxnlah seluruh sahan dengan hak ---
suara dapat meminta agar diselenqgarakan Rapat UmunL

tiap-tiap ka1i, apabila dianggap perlu oleh Direksi -
dan/atau Dewan Komlsarls dan/aiau Pemegang Saha]n. ---
Per:fiLintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-

ot oh per" 6qanq S.h.m : . . .

-"eq.nq -d: ar.
Permintaan penyelenggaiaan Rapat Umum Penegang ----
Saham sebagaimana dimaksud pada huiuf {1) ayat ----
in:L dra:lukan kepada Direksi dengan surat tercatat -
l;i. - a' .' as,r - -, d

Per:nintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Sahar sebagaimana dimaksud pada huruf a pada ayat -
in, hdL-s
.. dr I dk \"n d-r g"n i k"d b. .- ;
b. nempertimbangkan kepentingan Perseroan ; -------
c. merupakan permintaan yang merbutuhkan keputusan-

Pdpdl Unr Delcqdlq Sdhdn ; -

O'. Or"".art dengan alasan dan bahan terkait hai ---
\a10 Lrr.s d'pr, r,s<"1 dd'd1 P.p. hum

PFmFg.nq S.r d_m ; d.n --------
e. tidak bertentangan clenqan peratulan

pp' '-danq- nd.nq.n d-n .r qq. .n d.s.r

Direksi wajib trlel.akukan pengunuman Rapat Umum

Pemegang Sahan kepada pemeganq saham dalam tangka -
waktu paling la]nbat 15 {llmabelas ) hari terhitung -
setak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham sebagaimana dinaksud pada huruf a --
pad. dyd- rni di_-rr-1. D rels ----------------
DaLarn hal Direksi tidak melakukan penqumunan ------
Rapat Umum Pemegaig Saham Sebagainana dimaksud pada

huruf d ayat ini, pemeqang saham dapat mengajukan -



<t.

kenl,ali permintaan penyefengqaraan Rapat umum ----
Pemegang Saham kepada Dewan Kordsaris-
Dewan Komisaris sajib melakukan pengumuman Rapat _,
Unlun Pemegang Saharn kepada penegang saham dalam ---
jangka waktu paling lambat 15 (timabelas) hari , _

terhitunq sejak tanggal peimintaan
penyelenggaraan Rapat Unum pemegang Saham

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diterima
Dewan Konisaii s.
Dalall haL Direksi atau Dewan Komisaris tidak ------
melakukan pengunuman Rapat Umum pemegang Saham -- _

dalam jangka waktu sebagalmana dimaksud dalam huruf
d ayat ini dan huruf f ayat ini, Direksi atau -----
Dewan Komisaris wajib mengununkan

1) teidapat pernintaan penyefenggaiaan Rapat UnLrm -
Pemegdng Saham dari pemeqang saham sebagaimana -
dindlsJd o-ldr] huruIa, dydt i1j ; cjan -.

2) alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum --, -
I euIrr"gunq saham- ---

PengDmunLan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat -
ini dilakukan dalam jangka waktu pating tambat 15 -
{limabelas) hari sejak diteiinanya penlintaan ----,
penyelenggaiaan Rapat Umum pemegang Saham dari --_-
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d -
dyat ni dan h-ru. I dyd- i1i. -----
Pengumuman sebagaimana dinaksud pada huruf g ayat _

ini oaijno krrdng neLalur : --
1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesla

: yang berpei:edaran nasionaf ; , ------ --------
2) situs web Bursa Efek ; dan ,, ------
", sjl rs wFb Perseroal, dd. ]I Bdndsa lndonFsid dan

bd""sd .sing, oa-gdn (6LenLLrq-l odndsd ds:ng ___

ydnq diqLrak-n pai Lnq kJ,dno ba -sa I-99ris. --
Pengumuman yang nenggrinakan bahasa asing
sebagaimana dinaksud pada huruf i angka (3) ayat --
ini e,ajib memuat informasi yang sama dengan --, --

h.

i.



l-

informasi dalam pengumuman yang menggunakan ------_
6dno a ndor

Dafam haL terdapat perbedaan penafsiran infoi'niasi
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang -----
diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana -----
dimaksud pada huruf j ayat ini infoflnasi yang -----
digunakan sebagai acuan adalah infomasi dalam _--

Bdhds- -.ndor es io. -- --

diselenggarakan Rapat Um]m Pemegang Sahan, -- -
pengu..ouman ringkasan risalah Rapat Umum --------
Pemegang Saham, atas Rapat Ulnum Peneqang Saham -
yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan
Otor:itas Jasa (euanqan di bldang Pasar Modaf. --
nelakukan pemberitahuan akan diselenggarakan ---

Buktl pengurnuman sebagalmana dinaksucl pada hurdf --
i angka {1) ayat ini beserta saflnan surat ---_----
pernintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --_-
Saham sebagaimana dimaksud dalam ayaL (6) huruf b -
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling lambat 2 {dua) hari kerja setelah

r e.l -J ur; ri.
Dalam haf Dewan Komisaris tidak meLakukan

pengumuman Rapat umum Pemegang sahar sebagaimana --
dimaksud dalam ayat ini, pemegang saham dapat -----
menqajukan permintaan diselenggarakannya Rapat ----
Umrjm Pemegang Sahan kepada ketua pengadilan -------
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -------
kedrrdukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ----
1zin diselenqqarakannya Rapat Umunt Pemegang -------
5 -hdn.
Pemegang saham yang telah menperoleh penetapan ----
pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum ------
Peneqang Saham sebagaimana dinaksud pada huruf j --
didt "s wdl rb

i. melakukan penqumu,nan, pemanggilan akan ---------

L

ii
Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampalkan bukti
pengumunan, bukti pemanggiLan, risalah Rapat ---



I iii

Unum Pemegang Saham, dan bukti pengunuman ------
ringkasan risatah Rapat UmLrm Pemegang saham atas

Rapat Umun Pemeganq Sahan yang diselenggarakan -
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ----
oerar rr-n cir b-odnq pas"r noda -----_
melampirkan doklrmen yang memrrat nama pemegang -

, PEI*GOYI'I. JI, PE'ItrGGII.AII DETI --

wilayah Republik Indonesia.

sahafl serta junllah kepenlrLikan sahamnya pada ---
Perseroan yang telah memperofeh penetapan - -
penqadilan untuk menyelenggarakan Rapal UmLrm --
Pemegang Saham dan penetapan pengadllan dafam --
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin ---
(ii) diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan -- -
terkait akan diselengqarakan Rapat Unum Pemegang

So'aT Iers'bL'

Pemeganq saham sebagaimana diinaksud dalam ayat __-_

(6) huruf a wajib tldak mengalihkan keperjlikan ---
sahannya dafannnj angka waktu paling sedikit 6 (enam)

butan sejak RUPS raka penrlintaaan penyeLenqgaraa _-

RuPs dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Konlisaris ---
d."u d . -rdpkj- o pl penqcd a- . _________________

--. EUEAE,

' ' IBKrt, IEX']'EIEXGGAR'AII

' &APA! I'!4'!{ PEMEEENG SA.EII{

------ Pasal 20 ---------'----
1- Rapat uium Pemegans Saham wajib dilakukan di -

2.

3.

Perseroan wajib nienentukan tempat dan iraktu
penyeLenqgaraan Rapat Umrim Pemegang Saham.

Tempat penyelenqgaraan Rapat Umurn Pemeganq Sahar

sebagainana dimaksud pada ayat {2) wajib dilakukan --
d: : ----
d. Lemp-L leduduka- Perserodn; -- -

b. tempat Perseroan nelakukan kegiatan usaha --------

I u' dndnya

c. ibukota provinsi dimana terpat kedudukan atau ---
tempat kegiatan usaha utana Perseroan i atau ------



d- paovinsi teq)at kedudukan Butasa Efek .tin,na -_--__

4. Perber.itahuan Rapat Unum penegang Saiarlr keDada _- ___

Otorltas Jasa Keuangan :

a. Perseroan wajib tejrlebih dahufu menyampaik
perbej:itahuan mata acara rapat kepada Otorltas Jasa
Keuangan paling Ianbat 5 (tima) hari kerja sebetum
pengunuman Rapat Unun1 pemegang Saharn, dengan tidak_
ir'emperhitungkan tangqal pengumunran Rapat UnLrm _, __

Pemegang Sahan.

b. Mata acara rapaL sebagaimana dimaksud pada huruf _,
a ayat ini lrajib diungkapkan secara lelas dan __--
rincl. ----
Dalam hal ter:dapat perubahan mata acara r.apat , __-
sebagaimana dirLaksud pada huruf (b) ayat ini, _____

Perseroan wajib menyampaikan perunahan mata acara
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan pafing __- _

lambat pada saat pemanggitan Rapat UmLrm pemegang _
Saham- ---

6-

5. Ketentuan ayair (4) pasat ini mutatis mutandis bertaku
untuk penberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum,____
Pemegang Saham oLeh pemegang saham yang tetah _-___-_
menper.oleh penetapan pengadilan untuk ___-
menyelenggarakan Rapat umlm pemegang saham.
Pengumunan Rapat Umun pemeganq Sahan
a. Perseroan wajlb metakukan pengumuman Rapat Umum ___

Pemegang Saham kepada pemegang sahani pating tanbat-
14 {empat belas) hari sebelLrm pemanggitan Rapat _ _

Unum Pemegang Sahan, dengan tidak memperhitungkan _

tanggal pengunruman dan tanggat per.L3ngglian. _- ___

b- Pengumuman Rapat Umum pemegang Saham sebagainana __

dinaksud pada huruf {a) ayat ini pating kurang -___
memuat : ----
1) ketentuan pemegang saham yanq berhak hadir datam

R.pa '?,n Deneqdno Sdndm j
2) ketentuan pemegang sahari yang berhak mengrjsufkan

nata acara rapat ; ---

I sanam rerseroan dicaratkan.



I

3) tanggal penyelenggar.aan Rapat Ulllun pemegang ----
Sa hdn ; oo'

4) tangqal pemanggilan Rapat Umum pemegang Saham- -
Dalam hal Rapat Umufl pemegang Saham drseienggarakan
atas permintaan pemegang sahar, setain memuat hat -
yang disebut pada huruf (b) ayat ini, pengumunan --
Rapat Umum Pemegang Sahan, !.rajib menuat informasi ,
bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum -------
Pemegang Saham karena adanya permintaan dari ------
pe"lFqa - g sahom. ---.
Pengumurnan Rapat Umum Penegang Saham kepada ---,---
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini,-
paling kuranq melalui :

1) {satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia --
!a. g bprper eoordn nds iond. ; ---
s L-s w60 Burcd Erek,.oaq .------- ------.

3) situs ,eb Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan-
bahasa asing. ctengan ketentuan bahasa asing yang

digunakan paling kuiang bahasa Inggris. - -----,
Pengufluman Rapat Umum pemegang Sahan yang ---- ---
menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud ----
pada hur:uf (d) butir 3 ayat ini, wajib memuat -----
infolnlasi yang sama dengan infornasi dalam -,------
pengumu,nan Rapat Unum Pemeqang Saham yang ------__-
nenqq )naldn Bdrdsd indonesid. -----.
Dafam hal terdapat perbedaan penafsiian informasi ,
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yanS -----
diLimumkan denqan Bahasa Indonesia sebagaimana ---,,
dimaksud pacta huruf (e) ayat ini informasi yang --
digunakan sebagai acuan adatah informasi datam ----
F.' dsd 'rdo'esi-- ---- -----
Buktl penqununan Rapat Umum pemegang Sahar --------
sebagaimana dimaksud pacia huruf (d) .1 ayat ini ---
wajib disanpaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ___

paling lambat 2 (dua) hari kerja setetah pengumuman

Pap.r Um-r P-m-qan9 Sdt a,,r. --

d-

f-

q-

h. Dalam hal- Rapat Unr.rm peneganq Saham disetenggarakan



atas permintaan pemeqrang saham, pe.yampaian bukti
pengumuman Rapat umijm Pemegang saham sebagaimana --
dimaksud pada

dengan salinan
'. -a d "y.' rn: jLqa drs-rt.i

Rapat Umum Peme

surat permintaan penyelenggaraan
g.1q S.h.n scb-S- -1dna d:m.t. -d ----

dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b. --------
Pengumuman dan Pemangqilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, untuk memutuskan hal haI yanq ber.benturan --
kepentingan, drlakukan dengan menqrkutr peraturan -
Pasa. Modal

ar Pemegang saham dapat nengusulkan mata acara rapat -
lambat 7 ----secara tertuLis kepada Direksi paling

(tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat

Ketentuan ayat {6) pasal ini nutatis mutandis berfaku
untul pengumuman penyelenggaraan Rapat Umu,n Pemegang-

Saham oleh pemeqang saham yanqr lelah mempero]eh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapai --
Ufiun Pereqdrq Saha-, ----------

ji:..r. ::d'd ;'dt - P-L.a-.

b

D.-1-gaag Sdr dr. .- - .

Pemegang sahan yang dapat mengusufkan mata aca.a --
iapat sebagarmana dimaksud pada huruf (a) ayat ini-
adafah 1 (satu) peneganq saham atau lebih yang - -
meuakili 1/20 (satu per dLla puluh) atau lebih -----
dar.i j unl1ah seluruh sahani denqan hak suara. -------
Usulan nata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -
iLr -:- b ald'.

. d d<u("n o--9. - : ikdo o-:k ; -.-.-- -. -

d.

2) mempe.tinlcangkan kepentingan Perseroan ;
l) menyertakan alasan dan bahan usulan mata

Ldpd ; d-n

) tidak bertentangan
perundang undangan.

dengan per.aturan

Usulan nLata acara rapat dari pemegang saham

sebaqaimana dimaksud pada huruf a ayat ini --------
nerupakan mata acara yang membutuhkan keputusan ---
adpo r "run Peqeqc.rq Sdhafl.



Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara ----
rapat dari pemeganq saham sebagainana dimaksud pada

huruf a ayat ini sampai dengan huruf d ayat rni --
dafam mata acara rapat yang dimuat dalar - --'' --
P.mar,g.l Lian.

Pemanqgilan RapaL Unlum Pemeganq Saham

a. Perseroan Bajib mefakukan pemanggilan kepada ------

b:

peneganq saham paling lardcat 21 (duapuluh satu) ---
hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pemangqiLan dan -----
tanggal Rapat UmU]n Pemegang Saham. ----------------
Pentanggilan Rapat Unum PerLegang Saham sebagainana -
dimaksud pada huruf (a) ayat ini palinq kurang ----
renLdL iao'rdr' :

1) tanggal penyelenqgaraan Rapat Umum Pemeganq ----
Sr, :" ; --------

2) waktu penyelenggaraan Rapat Ununt Penegang -- - -
-)' -' ; ---------

3) tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemeqang -----
Saham,

c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada ------
lpe*egat'tg saham sebagaimana dinaksud pada hur:uf a --

dyat i- p-lLnq kurd,lq rFl.l
l

I I L tsarut s rrd ,(.bdr hdr rdn b-roahasa
' Indonesia yang berperedaran nasional , - ------

6)

ketentuan pemegang saham yang berhak hadar dalam

Pdp.l Un1n Pereqdnq S-hdm ; ------.
mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap

t., seb" ; d-n
infor.masi yang menyatakan bahan terkait mata -
acara rapat tersedia bag:L pemegang saham sejak -
tanggal dilakukannya penanggilan Rapat Umum ---
Pemeqang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang

Sar a,.r drse,'engqara<a1. -----------

I



d-

situs !.reb Perseroan. dalam Bahasa lndonesia dan-

bahasa asing, dengan ketentuan bahasa aslng yang

digunakan paLing kurang bahasa Tnggris. --- -
Pemanggilan Rapat Umur Penegang Sahan yang

menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud -----
pada huruf c butir (3) ayat ini wajlb memuat ------
informasi yang sana dengan informasi dalam --*-----
pemangqilan Rapat Umum Pemegang Saham yang --------

Dalam hal ter:dapat perbedaan penafsiran informasl -
pada peranggllan dalam bahasa asing dengan --------
infornasi pada penangqilan cialam Bahasa lndonesia -
sebagairnana dimaksLrd pada huruf {d) ayat ini,
informasl yang digunakan sebagai acuan adaLah

nengqunakan Bahasa Indonesia.

infofllasl dalam Bahasa Indonesia-
Bukti pemanggiLan Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (1) ayat --
lni !./ajib disanpaikan kepada Otor.itas Jasa Keuangan

paling lanbat 2 (dua) hari Lerja setelah
pemanggiLan Rapal Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan Rapat Unurl1 Pemegang Saham, untuk - - --
memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentlngan, --
dilakukan dengan mengikuti pe-raturan Pasar Modal. -
Tanpa nengurangi ketentuan lain daLam Anggaran
Dasar ini. Pemangqilan harus dilakukan oleh Direksi
atau Delran Konrisaris menurut cara yang ditentukan -
dalai Anggaran Dasar. ini, d€ngan nemperhatikan ----
perdi .rdn Pdsor Moddl .

h.

10- Ketentuan ayat (9) pasal jni mutatis mutandis -------
berlaku untuk pemanggilan penyel"enggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham oleh peneqang-sahan yang telah --
memperoleh penetapan pengadilan untuk ---------------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan Rapat Umu$L Pemeganq Saham kedua

diLakukan dengan ketentuan :

11.

a. Pemanggilan Rapat Unum Pemeganq Saham kedua

I a "r"r"" dalai janqka waktu paling lanrbat 7 -----
L



1

i"
(tuluh) hari sebelum Rapat Umuln Pemegang saham _--

kedua diLangs,rngk

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -
harus meoyebutkan Rapat umum Peiiegang Saham perLanB

telah dilanqsungkan dan tidak mencapai kuorum ----_

^e-adird-. 
dple.Liudr 1n: oer Ldt,r l-opa IrFno-t-oq'

peraturan Pasar MoclaL dan peraturen

perundang-undangan iainnya serta peraturan Bursa --
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ------
dicatatkan.
Rapat Umun Pemegang Saham kedua dilangsungkan clalam

jangka waktu pal1ng cepat 10 (sepuluh) hari dan ---
paling fanbat 21 (duapulu]l satu) harl setelah Rapat

Umun Pemegang Saham pertama drlangsungkan --- _---

Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanqgilan -

Rapat Umum Pemeganq Saham mutatis nlutandis - ------
bertaku untuk pemangqilan Rapat Um1lm Pemegang Saham

kedua. -------_--

d-

13.

I

12. Pemanggilan Rapat ulllum Penegang sahani ketiga --------

dilakukan dengan ketentuan : --
a. PenLanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas -

Perseroa.r o: e'apk.n olen O'oriias -_

JSA TFJd'19dJ

b. Dalam penanggilan Rapat

menyebutkan Rapat umum

dilangsungkan dan tidak

Umum Pemeqang Saham ketiga-
Pemegang Saham kedua telah
mencapai kuomm kehadiran. -

Ban.' Y.r- A.ard PapaL : ----

a. Perseroan waiib menyediakan bahan mata acara --_---
I

rapat bagi Penegang saham.

b. Bahan mata acara rapat sebagairLana dimaksud pada -

c. Dalan hal ketentuan per.aturan perundang-undangan --

huruf a ayat ini wajib tersedia sejak langgal --- _

diLakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang ------
Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat UmLrm ----
Pemegd'o Sdh-m.

laln mengatur kesaj1ban ketersediaan bahan nata --
d.a!a rdpdL 'bin "wal odr: le-_n'r31 seoaqolnqnd -



d.

dlmaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan

mata acara rapat dinaksud mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan lain tersebut. -_-----
Bahan mata acara r:apat yanq te-rsedia sebagaimana -_

f.

dimaksud pada huruf c ayal ini dapat berupa -------
salinan dokumen fisik dan,/atau safinan dokumen ----
elenL o :<.

Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ---
huruf d ayat ini diberlkan secara crnna-cuma di ----
kantor Perseroan jika diminta secara tertulis -----
ol Fh pFmpqanq sdhaf- - ------ . - -
Salinan dokumen elektronik sebaqraimana dimaksud ---
pada hur:uf e ayat ini dapat diakses atau dlunduh --

g. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan --
anggota Direksi dan/atau anqgota Dewan Komisaris, -
daftar riwayat hictup calon anggota Direksi danlatau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat ajib --
Ler sed-o :

1) dl sltus web Perseroan paling kurang sejak -----

il]elalui siLus web Perseroan.

sdd penonggilan sdmpdl danqd1 pF yFlanqga,aa.r -

] Rapat umun Pemesans saham ,- atau ---------------
2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana ---- --

dimaksud pada huruf a namun pating laft.at pada -
saat penyelenggaraan Rapat Ururm Pemeganq Saham,

sepanjang ciiatur dafam peraturan

ter r nddnq - unddngan .

I" Rafat Penanggifan : -*--*----------
a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat -

Umum Pemegang Sahai jika terdapat perubaha

infoimasi dalam pemanqgilan Rapat Umum Penegang

Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud

ddla,-l dya- 'ol prsai rr

]"
. Dalam haL ralat pemanggllan Rapat Umum Pemegang ---

Saham sebagainana dimaksud pada huruf a ayat ini -
memuat informasi atas perubahan tangqal -----------
penyefenggaraan Rapat Unum Pemeqang Sahan

I



dan/atau penambahan mata acara Rapat Umlrm

Pemegang Saham, Per:seroan wajib melakukan
pemangqlfan ulang Rapat Umum pemegang Saham -, ____

dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur ___

dalam ayat 9 pasal ini.
Kelentuan kewajiban meLakukan pemanggifan uLang , _

Rapat Unum Pemeqang Saham sebagaimana dimaksud pada
Pasal hur:uf b ayat ini tidak bertaku apabita -__---
ralat penanggilan Rapat Umurn pemegang Saham - -____
mengenai perubahan atas tanggat penyetenggaraan __

Rapat Umum pemegang Saham dan/atau penanrbahan ____

mata acara Rapat umum Pemegang saham dilakukan ____

bukaR kaiena kesatahan perseroal.
Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesafahan,
Perser:oan sebagaimana dimaksud pada pasat huruf c ,
ayat ini disampaiian kepada Otoritas Jasa Keuangan-
pada ha.ri yang sarna saat dilakukan rataL -----, --
oendrgg;la

Keteotuan media dan penyampaian bukti pemanggilan -
Rapat Ururm Penegang Sahan sebaqaimana dimaksud ----

d.

dalam ayat (9) huruf c, ayat (9) huruf d, dan ayat

15, Hck P-meg.-q Sdr dm :

(9) huruf f pasaf ini, mutatis mutandis bertaku --,
untuk media ralat pemanggilan Rapat Ulltun pemeqanq -
Saham dan penyampalan buktl ralat pemanggitan Rapat

U"lL-n Pel eg.ng Sahan.

Pemeqang saham baik sendir:i maupun dilrakill ---,--
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat ---
UnL,r Pemegdnq S.ha,.r - ---.
Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemeganq saham -
lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan ,
menperhatikan peraturan perundang-undanqan yang

b- d {-.

Dalam Rapat Umum Penegang Saham tiap saham --------
ner rerikan hak kepada pemiliknya untuk mengetuarkan

(sd' u) sLd rd - ---.

a.

b.

d. Perregang saham yang berhak hadir. dafam Rapat Umum -



P-neq.ng Sdhdm. ----
e. DaIam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana ---

Pemegang saham adalah pemegang saham yang namanYa -
tercatat dafam daftar pejilegang sahan Perseroan 1 _-

(satu) hari kerla sebelum pemanggilan Rapat umum -

dimaksud dalan ayat (14) pasal ini, pemeqang ------
saham yang berhak hadir dalam Rapat umum Pemegang -
Saham adalah pemegang sahan yang namanya ter:catat -
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 {satu) hari

ke.ja sebefLm ralat pemanggilan Rapat Urnum Pemegang

sahan. --*
76
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Pacla saat pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham, - _

penegang sahan berhak nemperoleh informasl mar-a acar'a

t4po) dd aond. 'r\o1' 1a'o d otd tap.t sFod' a1q

tidak bertentangan dengan kepentinqan Perseroan' -- -
Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sahan, _---

Perseroan dapat mengundang pihak Lain yang terkait --
denqan mata acara Rapat umum Pemegang Saham. --
SeLaira Perser:oan belun mendapatkan pernyataan efektif
dari Oritas Jasa Keuangan, Peneganq Sahan dapaL juqa-

mengambil keputusan Yang sah t-anpa mengadakan Rapat I

UmLrm Pemegang Sahan, dengan ketentuan semua Pemegang

Sahan teLah diberilahukan secara tertulis dan semua

Pemegang Saham memberikaE persetuiuan mengenai usul -
yang daajukan secara tertuLis serta menandatangani -
pFi s-r u r-dn 'e'sebu' -' ----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian memprrnyai

kekuatan yang sama dengan keputusan Yang diambil ----
dengan sah dafam Rapat Umum Pemegang Saham. -- _----

?I1!IPIN}I{ DAl. T'AT]f, IrERTIB RAPAT UMT'M PE!'tsCA{G S'BSA}I --

1. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Sahan : -
a. Rapat U rLrm Pemegang Sahan dlpllnpin oleh anggota --
I o.,r,1 

"o.r"..t" 
yang ditunjuk oLeh Dewan

ln"*."...".
b. Dalam hal semua anggota Deran Konlisarls tidak hadir

hadir, maka Rapat Umun Pemegang -atau berhalangan



yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam ha1 semua anggota Dei{an Komisaris atau

anggota Direksi t:idak hadir atau berhalanqan hadir-
sebagairana dimaksud pada huruf a ayat ini dan ----
huruf b ayat ini . Rapat Umum Pemegang saham -_----
dipimpin ofeh pemegang saham yanq hadir dalam Rapat

Ulnum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh ---
peserta Rapat umum Pemegang saham. ----------------
Dalam ha1 anggota Dewan Konisaris yang ditunjuk ---
oleh Dewan Konisaris untuk memr]npin Rapat Umum ----
Pemegang Sahan mempunyai benturan kepentingan -----
ciengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat-

Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham -_--
dipampln oleh anggota Dewan Konrisaris lainnya yang_

tidak nempuayal benturan kepentingan yang ditunjuk-
ol.e, Dekd4 "oru s. r is.
Dd',.n hd. som, d anqqold Dewan KororsdL,c nenpurvdi

benturan kepentingan, Rapat Umum Pemeganq Saha-,ir ---
dipimpin oleh salah satu anggoLa Direksi yang -----
drrunjuk o-eh D''er.si. .

Dafam hal salah satu anggota Direksi yang ---------

Saham dipinpin oleh salah seoranq anggota Direksi -

agar mereka yang hadir meri cuktikan we{enangnya ----
untuk hadir dalam Rapat Unun Penegang Saham - __-_-

-c seb rr .

d.

f.

q.

ditunjuk oleh Direksi untuk meftimpin Rapat Umunl

Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas_

mata acara yang akan dipil]:uskan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham, Rapat Umurn Pemeqang Saham drpinlpin-
oleh anggota Direksi yang tidak menpunyai benturan
/6per. 'nqrr.

Dalam hal semua anqgota Direksi menpunyai benturan-

kepentingan, Rapat Umu]n Pemegang Saham dipimpin _--

oleh salah seor:ang pemegang sahan bukan pengendali-

yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya-
yanq hadir dalartr Rapat UmL]m Pemeqang Saham. - - -

h. Plnpinan Rapat UmLrm Pemegang saham berhak memrinta -



2-

1-

b.

tata tertib Rapat Umrim Pemegang Saham harus ----
diberikan kepada penegang saham yanq hadir- ---

b. Pokok pokok tata tertib Rapat Umu]n Pemegang Saham -

Tata Tert:ib Rapat unun Pemegang saham

a. Pada saat peiaksanaan Rapa! Uflum Pemegang Saham, --

sebagaimana dinaksud pada ayat huruf (a) ayat ini -
har:us dibacakan sebelum Rapal Unum Pemegang Saham -
d,r .... ------

EPO!!I'E;JT , TII,ORT'U EEE}DIRIII ,

XOITRIII XEPIrIUSAI DALIID, -----------------
--------------RrpaE u@r Dncgtc6 sAstu Drx

RrsArieE teeaE Mx PExEgrG seEri -----------
-------- 9asa1 22 ----------------------

Pada saal penbukaan Rapat Umun Pemegang Sahan, ----
pimpinan Rapat Umum Pemegans Saham wajib nemberikan

penjelasan kepada pemegang saham paling kurang ---
16-qe.oi :

t) kondrsi umum Perseroan secara singkat ; -------
)) not. -'drd Ldpa-

3) mekanislne pengambilan keputusan terkait mata ---
d'ord rdpaL ; do,l

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untLLk

mengajukan per:tanyaan dan/alau pendapat

tal,tlrilsa! Eapet ftu P€legaag Sai&
a. Keputusan Rapat Umlm Pemeqang Saha$ dapat dianlbil -

berdasar:kan musyawarah untuk mufakat, dan dengan --
memenuhj ketentuan dalar Anggaran Dasar ini. -

Kuoan Kebadilaa dEn Kroaa Keputoaan RaPat IIGa ----
Pa!€grag SEhao

Dalam hal keputusan berdasarkaa musyawarah untuk --
mufakal sebagaimana dinaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, keputusan diadcil nelarui penungutan ----

PengambiLan kepulusan melalui penungutan suara --_
sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib difakukan -
dengan memperhalrkan ketentuan kuorum kehadiran dan

kuorun keputusan Rapat umLrm Peneganq Saham. - ---

I z.



Sepanjang tidak diatur iain dalam Anggaran Dasar --
ini, kuorun kehadiran dan kuorum keputusan dalam --
Rapat Unum Pemeganq Saham untuk mata acara hal yang

harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

(tefilasuk pengeLuaran Efek Ber.sifat akuitas dan ---
perubahan Anggaran Dasar yanE tidak ftemerlukan ----
persetujuan Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesla dan/atau penggantinya) dilakukan

oo'qr- aFng i k-' , ie"F''Lr-n
1) Rapat Unlum Pemeqang Saham dapat diLangsungkan --

t P.p"t , fl ..i D6ragong So ar-, -.b h ddr -
'/ .at. pF dua, odq'o od,: -'cjdh selLruh --

-"h-m oelq"- t.a. o'aJ o ,al:lr.

2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka

(1) trdak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham

kedua dapat dladakan dengan ketentuan Rapat Umum

Penegang Saham kedlra sah dan berhak mengambiL -
keputusan jika dalam Rapat Umum Peneganq Saham -
paLing sedikil 1/3 (satu per tiga) bagian dari -
jumtah seluruh sahan dengan hak suara hadir atau

d-.". ;

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-

dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dar.l seluruh saham dengan hak suara-

yang hadir dalam Rapal Umum Penegang Saham.

Dalam hal kuorLrm kehadiran pada Rapat Umum

Peneganq Sahan kedua sebagaimana dimaksud Pada

anqka 12) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang -
saham ketiqa dapat diadakan dengan ketentuan - -
Rapat Umu$ Pemegang Saham ketiqa sah dan -------
berhak nengambrl keputusan jika dihadlri oleh --
pemegang saham dari saham dengan hak suara

yang sah dalam kuorui kehadiran dan kliorum -----
kepuLusan yang ditetapkan oleh oi:oritas Jasa ---
Keuangan atas permohonan

b keputusanKuorum kehadi.an dan kuorum Rapat Umlun --



Perneqang Saham untuk mata acara perubahan anggaran

dasar: Perseroan yang memeilukan persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan ----
anqqd,dn odsdr P.rserodn od.dm ,"nqkd 1e4pp-dn'rnq
jangka waktu beidir.inya Perseroan dilakukan dengan

ke. enr Ldn sFbaqoi bFr:1'-
1) Rapat Umr.rm Pemeqang Saham dapat drlangsungkan --

jika Rapat Umum Pemegang Saham d-Lhadiri ofeh ---
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 -
(dua pe! tiga) bagian dar.i jurnlah seluruh --- -
sonol oengan h"k s .dLd /a'g s"'.

2) Keputusan Rapat Utnum Pemegang Saha$ sebagaimana-

dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetlljui
oleh Lebih dar.l 2/3 {dua per tiga) bagian dar:i -
seluruh sahan dengan hak suara yang hadir dalan-
qapa' Umun D-megang rdhd-,n.

3) Dalai hal kuorum sebagaimana dinaksuci pada angka

1 tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Sahan

kedLra dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umun

Pemegang Saham kedua sah dan berhak menganrlcif -
keputusan llka dalam Rapat Umum Pemegang saham -
dihadiri o1eh pemegang saham yanq mewakili -----
paling sedi.kit 3/5 (tiga per lina) bagian dari -
junllah seluruh saham denqan hak suar.a yanq sah.-
Keputusan Rapat Unum Pemegang Saham kedua adafah

sah jika disetujui oleh leblh dari 1/2 (satu ---
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak --
sua-ra yang hadir dalam Rapat Umum Penegang -----
Saham. --------- -
Dalam hal kuorurn kehadi.an pada Rapat Umum -----5)

Pemeganq Sahaa kedua sebagaimana dimaksud angka-

3 tidak ter.capai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham ketiqa sah dan berhak ------
mengan cil keputusan jika dihadiri oleh pemegang-

saham dari saham dengan hak suaira yang sah dalam

kuorum kehadiran dan kuor:um keputusan yanq -- -



KuorLm kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum

Pemegang saham untuk maia acara mengalihkan --- _--

kekayaan Perseroan vang nerLlpakan leblh dari 508

(1ina puluh prosenl jrnrah ]iekaYaan bersih _--- ---
Perseroan dalam 1 (satu) ti:ansaksi ai_au Lebih baik

yang berkaitan satu sama lain naupun tidak, -- ----
nenjadikan jandnarl utanq kekavaan Perseroan vang --

merupakan lebih dari 509 (limapuluh prosen) junlah-

kekayaan bersih Perseroan daiam 1 {satu) transaksi-
atau lebih baik yang berkaitan satu sama Lain _----

maupun tidak, penggabungan, peleblrran,

penqarnbilalihan, pemisahan, pengajuan peilnohonan -
agar Per:seroan dinyairakan pailit, perpanjangan ---
janqka lraktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran -
Perseroan, dilakukan dengan i.etentuan sebagai -----

6-;t"tupLun oLeh otoritas Jasa Keuangan atas - -

per:mohonan Perseroan-

berikut:
1) Rapat Umu,'n Penegang Saham dapat dilangsungkan

l,

I .,

jika Rapat ihum Pemeqang Saham dihadiri oleh ---
penegang sahaft yang mewakili paLing kurang 3/4 -
(tiga per empat) baglan dari iumlah seluruh ----
sdnd'I de, qan har su-rd y.ng -d'.
Keputusan Rapat Umum Penegang Saham sebaqaimana-

dimaksud pada angka 1 adalah sah iika disetujul
oleh lebih dar:i 3/4 (tlga per empat) bagian dari
sefuruh saharn dengan hak sua]:a yanq hadir dalam

P.p", n Ln Ppreg"nq S"Ld^. ------
Dafam hal kuorun sebagaimana dimaksud pada angka

i lidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua dapal diadakan dengan Rapat Umum Pemegang-

Saham kedua sah dan berhak menganbil keputusan -
jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh --_
pemeganq saham yang rnewakill paling kurang 2/3 -
(dua per: taga) bagian dari jumlah seluruh ---- -
s"h"n d.'qd h.l' -u.,- ydng s.h.



I a.

4)

I .r

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah

sah iika disetujui oleh leblh dari 3/4 {tiqa per

enpat) bagian dari seturuh saham dengan hak -- -
suara yang hadir dalan Rapat UmunL Pemegang - --
5dh"r. ----------
Dalam hal kuor:um kehadiran pada Rapat umum -- -
Pemeqanq Saham kedua sebaqaimana dimaksud angka-

3 tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Sahan ----
ketlga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak ------
mengarbil keputusan jika dlhadiri oleh pernegang-

saham dari saham dengan hak suara yang sah daLam

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang - -
ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan atas ----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat umum -
Pemegang Sahai untuk mata acara transaksi yang ----
mempunyar benturan kepentingan, dilakukan dengan -
kel.' L.d' sebdga bp i\-

1) Rapat Unum Pemegang Saham dapat diLangsungkan -
jika Rapat Uaum Pemegang Saham dihadiri oleh --
Pemegang Saham Independen yang nLewakili lebih _

dari 1/2 (satu per dua) bagian darl tumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yanq ---
.timiLiki oleh Pemegang Saham Independen- -------

pe -rrohonan Perser odn.

2) Keputusan Rapat Umum Pemeqang Saham sebaqaimana

dimaksud pada hur:uf a adalah sah jika dlsetujui-
ofeh Penegang Saham Independen yanq mewakall ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) baglan dar:j jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang _-

dirLiliki oleh Penegang Saham Independen. - - --
Dalam hal kuor:Lrn sebaqalmana dimaksud pada angka

1 tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham

kedua dapat diadakan de.-lqan ketentuan Rapat umum

Pemegang Saham kedua sah dan berhak meogalnbil --
keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham _

dihadiri oleh Pemegang saham Independen yang ---



4)

s)

mewakili ]ebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak

yang sah yanq dindliki oleh Pemeganq Saham

-noependen. -------'
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah

sah jika disetujui- oleh lebih dari 1/2 (satu ---
perdua) bagian dari i unrlah saharn yang dinliLiki
oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalan
Ddp.- mL-,( Der4qdng SaLor. ------.

Dalam hal kuorun kehadiran pada Rapat Umr.rm

Pemeqang Saham kedua sebagaimana drmaksud pada -
angka 3 tidak tei.capai, Rapat Umum Pemegang --
Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --
Rapat Unum Pemeqang Sahan ketiga sah dan berhak-

nengambil keputusan jaka dihadira oleh Penegang-

saham Independen dar.i sahan dengan hak suaia ---
yang sah, dalam kuor:uri kehadiran yanq ditetapkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pernohonan

Pe, sF, d. .

Keputusan RapaL Unum Pemegang Saham ketiga ----
adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham --
Independen yang mewakili lebih dari 50t -----
(fimapuluh prosen) saham yang dindliki oteh -
Pemeqang Saham Independen yang hadir'
Pemeganq saham yang memplrnyai benturan ------

6)

1)

kepentingan dianggap telah menberikan keputusan-

yang sama denqan keputusan yang disetujui oleh

Pemeqang saham Independen yang tidak mempunyai -
b"n ''a- \"P_n' ' o"n'

Pemegang saham dari saham dengan hak suara vang sah

yang hadir. daLam Rapat UmLrm Pemeqang Saham namun -_

abstain (tidak memberikan suara) diangqap

menqeluar:kan suara yanq sama dengan suara nayoritas
pemegang saham yang nengeLuarkan suara.

Dalan pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham vang --
dimitikinya dan pemegang saham tidak berhak ----

f

I



g-

menrber.ikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa

uni:uk sebagian dari j unrlah sahan yang dimillkinya -
dengan suara yang berbeda-

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h Pasal -
ini dikecualikan bagi :

1) Bank Kustodian atau Pe.usahaan Efek sebagai ---
Kusr oo'an vd-q m6 a<' li r asdb-h-nas.b.t nYa ---
pemilik saham Pe.seroan.

2) Manajer Investasi Yang mewakili kepentingan ----
Re<s. D"na Yanq d.LFlo anYo. ----

Dalam pemungrrtan suara, anggota Direksi, anggota --
Dewan Komisaris dan karyawan Perse.oan yanq -------
bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari-
Pamegang Sah-r.

h.

Pemunqutan suara dilakukan secara Lisan,

apabila Pimpinan Rapat menentukan fain.
Risalalr R*rat Itu D P@glng Sah& :

a. Perseroan wajib nenbuat risalah Rapat Umum -_-----

d

e. DaLam hal waktu penyanpaian risalah Rapat Um]m _---

Pemegang saham sebagainana dimaksud pada huruf d -

l3

Penaq.r q Soham.

f,. nlsafan Rapat Umun Pemegang Saham wajib .[buat ----
dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling -
sedikit 1 (satu) oranq pemegang sahan vang ditunluk
dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang saham. -
Tanda tansan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat

ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Unum --
Peneganq saham ter:sebut dibuat dalanL bentuk akta --
berita acara Rapat Umum Peneganq Saham vang ------
orDL. o -h
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebaqainana - ---
dimaksud daLam huruf a ayat ini waiib disarpaikan -
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lanbat 30 ----
ltiqapuluh) hari setelah Rapat umum Pemegang ---- -
Sdldfl oi sel Fnqg" a\.n. -----

ayat ini jatuh Fada hari libur, risalah Rapat Umum-



Pemegang Saham ter.sebut wajib disampaikan pating
lanbat pada hari kerja berikutnya.

I,l Riagkla.E Risatah R.pat Ih p€E gaag Sana
a. Perseroarr i,rajib menbuat xingkasan risafah

i umum eemeqanq saharn.

b. Ringkasan risalah Rapat Umum pemegang Saham

sebagaimana dimaksud datan huruf a ayat ini

4)

Rapat ---

wajib -

1) tanqgal Rapat Umum pemegang Saham, tempat - ___

rrFnL.t 'nfo-rdsr pa rnq k.Ldng :

pelaksanaan Rapat Umum pemegang Sahaa, ,aktu , _

pelaksanaan Rapat Umun pemegang Saham, dan mata_
acara Rapat Umum pemegang Saham ; -
anggota Direksi dan anggota Der{an Komisaris yang
hadir: pada saat Rapat Umum pemegang Saham ; ,_ _

jumlah sahan dengan hak sua_ra yang sah yanq --__
hadir pada saat Rapat UmLrm penegang Saham dan ,
prosentasenya dari jLrmtah setur:uh saham yang
ferpunya: haI sLdra yong sd' ;

ada tidaknya penJtrerian kesempatan kepada ---, _

pemegang sahani untuk nengajukan pertanyaan ___-

dan/atau merberikan pendapat terkait mata --- --
acara rapat ; -------,
jumlah pemegang sahan yang menqajukan pertanyaan
dan/atau menberikan pendapat terkait mata acara
rapat, jika pemegang saham dibej.i kesenpatan ; _

mekanisne penganbilan keputusan Rapat Umurn ____

Penegang Saham ; ---- ---- ----
hasil pemunqrtan suara yanq netiputi i unlLah , __

suara setuju, tidak seLuju, dan abstain (ticiak
nemberikan suara) untuk setiap nata acara rapat,
jlka pengambilan keputusan dilakukan dengan __-
penungLitan suara r ---
lieputusan Rapat Umun! pemegang Saham ; dan --- _

pefaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ___

pemegang saham yang berhak, lika terdapat _- __

keputusan Rapat Uftur pemeqanq Saham ter.kait __-
.iengan pen cagian dividen tunai.

2)

I

3)

6)

8)

9)



I Rlngkasan risatah Rapat Umum pemegang Saham - __-__
sebagaimana dimaksud pada huiuf b ayat ini !,/ajib __
dirmumkan kepada masvarakar, paling kurang melatui :
1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa rndonesia_

?, sir.s web Bursa Ele( ; dd. .. ------- .-------
3) srtus lreb Perser.oan, dalam Bahasa Indonesia dan-

vang
digunakan paling kurang bahasa Ingqris. --------
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing

d Rinqkasan risalah Rapat Uminll pemeganq Sahan yang --
menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud -----
pada hur.uf c ayat ini wajib memuat informasi yang -
sama dengan infornasi daLan r.ingkasan _risatah Rapat
Umum Pemegang Saham yang mengqrnakan Bahasa

. ndones id. -----
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi -
pada ringkasan r:isatah Rapat Umum pemegang Saham -,
dalan bahasa asing dengan informasi pada ringkasan-
risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bahasa ----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat --
ini, infomasi yang digunakan sebagai acuan -------
.dol dh Bohdsd Indonesid. -----
Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umu..n pemeqang --
Sahai sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini --
wajrb diumumkan kepada masyarakat pating tancat 2 -
(dua) hari ke-rja setefah Rapat Umum pemeqanq Saham

d is -. -ngga -a {-n. ----..
Bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umlrm -----
Pemegang Sahaa sebaqaimana dimaksud pada huruf c --
ayat ini wajib disanpaikan kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan paling lanbat 2 {dua) haii ker:la setetah -
dr In -r{dn.

q.

h- KeLentuan ayat {3) huruf d dan e, ayar (a) huruf --
f, dan g mr.rtatis mutandis bertaku untuk I

penyampalan kepada otoiitas Jasa Keuangan atas -1)

risalah Rapat Umum Pemeganq Saham dan



ringkasan risaLah Rapat Umrrn Pemegang Saham yang

; dd1 _ ----------

ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang2) pengumuman

dari penyelenggaraan Rapat Umurn Pemegang Saham oleh -
pemegang sahan yang telah memperoleh penetapan - ----
pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Unum Pemegang

s-h.m. ----------
- PEICGGSBITC IitEA -------------------

1.

2-

L.

Laba ber.sih Perseroan dalam suatu tahun buku --------
seper:ti tercantum dalam Neiaca dan Perhitungan Laba -
Ruqi yang Lelah disahkan oLeh Rapat Umum pemeqanq ---
Saham Tanunan dan merupakan saldo laba yang posltif,-
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan ---
oleh Rapat Umu]n Penegang Saham lersebut.
Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan _----__-

kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan --
vanq diaibil dafam Rapat Umm Pemegang Saham, dalam -
keputusan nEna juga ha.us ditentukan waktu ----------
perodvo'dn odn oen uK d-v de-. --'
Diwiden untuk 1 {satu) sahan harus dibayarkan -------
kepada oiang atas nana siapa saham itu terdaftar ----
dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan

ditentukan oleh atau atas wewenang dari rapat umum --
pemegang sahan dalarn mana keputusan untuk penrl5aqian -
olvioe'o dmb:1. -

Hari pembayaran harus diumunkan oleh Direksi kepada -
sarruo pen egang sahdrq. ----- --'
Ketentuan pengumuman dalanl Pasal 20 ayat (6) Anggaran

Dasar ini, berlaku secar.a mutatis mutandis bagi -----
pe.rq -rurld.l fpr sFb- .

Dengan menper.hatikan pendapatan Peiseroan pada ------
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih
seperti tersebut dafam Neraca dan Perhitunqan Laba --
Ruqi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Sahan --
Tahunan dan setelah dipotong Palak Penghasilan, dapat



4.

1,.

15.

Apabila perhitungan faba rugi pada suatu tahun buku -
menunjukkan kerugian yanq tadak dapat ditutup -------
dengan dana cadangan, maka keiugian itu akan tetap --
dicatat dan dimasukkan daLam perhitungan laba r:ugi --
dan dalar tahun buku sefanj'rtnya Perseroan dianggap -
tidak mendapat Laba selama kerugian yang telcatat dan

dimasukan dalan perhitungan laba rugi itu belum

sama sekali ditutup, dendkian denqan memperhatikan

ketentuan per:aturan perundang-undangan yang ---------
oer i d-( -. --------
Direksr be.dasarkan keputusan Rapat Direksi dengan --
persetujuan Rapat Deran Komisaris berhak untuk ------
membagi dividen sementara (dividen antenm) apabita -
keadaan keuanqan Perseroan memungkinkan, dengan -----
ketentLlan bahwa divlden sementar.a ldrviden interrm)
ter.sebut akan diperhitungkan berdasar:kan keputusan --
Rapat UmLrm Pe-rmegang Saham Tahunan berikutnya yang --
diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar,

dengan memperhatikan peraturan perundang-undanqan dan

peratlrran yang berLaku dr bidang Pasar Modal serta -
ketentuan Bursa Efek di Indonesi.a di tenpat dinEna --
saham saham Pe-rseroan dicatatkan.

diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota

Dewan Konisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan -
olah o.p.- mrnr Ppmpqd"1g s.h.n. -----------.- -.

Laba yang dibagikan sebagai diwiden yang tidak
diambrl dalam lraktu 5 (lima) tahun sejak tanqgal yang

ditetapkan untuk pembayaran dlvlden Lampau. dimasukan
,e 1. :;' .doar'qa- <' -s -s. ---------
Dividen dalanl cadangan khusus tersebut,
oleh pemegang saham yanq berhak dengan

bukti haknya atas diviclen tersebut yanq

dapat diambil
menyampaikan -
dapat -------

diterima oleh Direksi Perseroan.
Dividen yanq tidak diambiL claLam jangka waktu l0 ----
(sepuluh) tahun sejak tanggaL yang ditetapkan untuk -
penbayaran dividen lampau menladl milik Perseroan.

| ----------------- p,lcqrrArr DErB clrD.,,cerl
t-



1,.

1.

3.

4.

5,

1-

Penyisihan laba berslh untuk dana cadangan ditentukan
oleh Rapat Umun Pemeqang saham setelah memperhatikan

usul Direksi (bilamana ada), denqan mengindahkan ----
peratLlran perundang-unclangan yang berlaku. -----
Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan ----------
dilakukan sampai denqan jumlah paLlng sedikit 20 g -*
d."p-luh prosen cldri -(f a'1 noddl ),.r'o

ditempatkan hanya digunakan untuk itenutup kerugian --
y.ng did-r ' d o Fh P6's6i oon

Apabila jumlah dana cadanqran telah melebihl 20'6 -----
(duapuluh prosen) tersebut maka Rapat umum Pemegang -
Sahan dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan

yang te1ah nelebihi jumlah sebaqaimana ditentukan ---
dalam ayat 2 digunakan bagr keperluan Perseroan. ----

Setiap bunga dan keuntunqan lainya yanq dldapat -----
dari dana cadangan harus dlmasukan dalam ------------
p-Lhr Lnqon l.b. r .q,

Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana

cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang -
dianggap baik olehnya denqan persetujuan Dewan

Komisarls, dengan nemperhatikan peraturan
p- - d.ng-unddnsdn yang bFrIdk

Pengubahan ketentuan Anqqaran Dasar yang menyangkut -
nama, telIlpa! kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan -
usaha, besarnya modal dasar. pengurangan lnodal yang -
ditempatkan da. disetor, serla penqubahan status
Perseroan darl perseroan te-rtuLup menladi perseroan -
terbuka atau sebaliknya, wajib nendapat persetujuan -
clari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia atau lnstansi yang ber!{enang dan/atau -----
Pengqqn' inyd.
Peogubahan Anggaran Dasar: selain yang menyangkut haI
haf yang tersebut daLam ayat (1) Pasal ini cukup ----
diberltahukan kepada Menteri flukum dan Hak Asasi ----

2.



Manusia RepubLik lndonesia atau instansi yang

be rwe- dna oar,/dld , pe.1ggdnLjnyo.

3. Keputusan mengenai penqurangan modal harus --------
diberitahukan secara tertulis kepacta semua kreditur
Perseroan dan cliumumkan oleh Dir:eksi dalam Berita ---
Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) ---
surat kabar har.lan berbahasa Indonesia yang

berperedar.an nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari -
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal ---
tersebut, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dao per.aturan yang berlaku di ----
bidang P" s-r Mod-l .

----- DAX SE!4ISAAAN

-..........-.. Pasal 26 ----------
1. Penggabungan. Peleburan, PenqarbilaLihan dan --------

Penisahan ditetapkan oleh RUPS clengan ketentuan - --
sebagalmana ter.cantum dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c

o'lqqo -a'1 dassr i.li. .-.

2-

, PEIJEBT'R}IT, SETCBIGII.AIIEIII -------

keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 22 ayaL 12) huruf c ansgaran dasar lni- -
Ketentuan lebih Lanjut mengenai Penbubaran, Likuldasi
dan ber:akhirnya Status Badan Hukun adafah sebaqaimana

dimaksud daLam peraturan perundanq-undanqan yang ----
berfaku khususnya peraturan perundang-undangan ------
d:b dang P.s. l"1oo. I . ------------.
Apabila Perseroan dibubar.kan, baik karena berakhirnya
langka waktu berdirLnya atau dibubarkan berdasarkan -

Ketentuan febih lanjut mengenai Penqgabungan, -------
Pefeburan, Penganbilalihan dan Penisahan adalah -----
sebagaimana dimaksud daf a]il peraturan
perundang-undangan yang berlakrr khususnya peraturan -
perundang undangan dibidang Pasar Modal.

PEUBI'B'&EII D'IIT I.IKI'IDASI

Pasal 2? -------
1- Penrbubar.an Perse.oan dapat dilakukan ber.dasarkan ----

2-

3.

keputusan Rapat Umum Pemegang Sahan atau karena -----

I



6-

4-

8-

9-

1.

dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,

maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ------
Direksr bertindak sebagai likuidator, apabila dalam -
kepulusan Rapat Umum Penegang Saham alau penetapan --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk

-La^--ddLor i--n. ---------'

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat - --
Umu]n Pemegang Saham atau_ berdasarkan penetapan ---_
i-ngddr..n.
likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur-
dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik-
Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia yang berperedaran nasional serta
menitreritahukan kepada Menteri HLlkum dan Hak Asasi _--

Manusia Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar

Modal dan l,enlcaga Keuangan atau instansi yang - - -
ber:wenang dan/atau penggantinya, sesuai dengan ------
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yanq berlaku di bidang Pasar Modal. -- --
Anggaran Dasar seperti yang ternaktub daLam akta ini-
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku -
sampai dengan tangqal dLsahkannya perhitungan -------
likuidasi oleh Rapat Umum Pemeqanq Saham berdasar.kan-

persetujuan dari surat terbanyak yanq dikeluarkan ---
secara sah dan dlberikannya pefunasan clan pembebasan-

sepenuhnya kepada para liklridator.
slsa perhitungan likuidasi harus dibaqikan kepada ---
para pemeqang saham, masing-masing akan nenerina ----
bagian menurut perbandingan jurnlah nilai nominal yang

telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki --
-;s--g--asir,9.
Pihak yang melakukan likuidasi juqa di,aljbkan
mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan seteLah -
dilakukan likuidasi CaLam surat kaba-r harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasionaf dan --
dalar Berita Neqara RepubLik Indonesia. sesriai dengan



ketentuan peraturan perundangl_undangan dan peraturan-

yang berlaku di bidang Pasar: Modal -

10. Dalan haf Perseroan bubar, naka Perseroan tidak dapat

nFlalukd' perbLa-an h.k -fl kecL,'i d-per IJ(an -ntuk --
menlcereskan kekayaannya dalam proses likutdasl. - ---

11. Tindakan pemberesan sebagainana dlmaksud dafaln avat l
Dasd', in, 116 p -- r : ---- -

Pencatatan dan penguiPulan kekayaan Perseroan , _--

Penentuan tata cara pembagtan kekayaan ;

Penbayar:an kepada para kreclito-r ;

Penbayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada ---
Rdpdr UI--m P^n,eSdno -dhdm ; dan ' "------- '_ ----
Tlndakan-tindakan lain yang perlu dilakukan ------
dalam pelaksanaan penLberesan kekayaan.

E'P'E r]cGGAL (DCI{IsIIJ)

-------- Pasal 2A -"------
untuk haf-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan
dengan Per.seroan, para Pemegang Saham dianggap

bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dafan -
buku Daftar Pemegang Saham yang dinaksud daLam Pasal I --
Aflgga'on Ddsd ! ir', '

--- -- --- PtsRAirrrRrx PEmrlIrP -- - ------
- Pa3a1 29

Datam segala ha] yang tidak atau tidak cuLup dlatun dafam

Anqqaran Dasal ini, maka Rapat UmUm Pemegang Saham yang

akan memutuskannya, sepanjang tidak berlentangan denqan -
per:aturan perundang-Lrndangan yang berLaku.

Selanjutnya para penghadap dalan kedudukannya sebagaimana

tersebut di atas dengan ini menegaskan

I- berkaitan dengan nodal ditempatkan sebagaimana ------

b.

d-

I

I

ciimaksud dalam PasaL 4 ayat 2 Anggaran Dasar __ --_--
Perseroan yang bertalian dengan Daftar Pemegang Sahan

Pe.seroan per tanggal 11-05-2015 (sebeLas Mei duaribu

llmabelas) telah diambil bagj.ao dan disetor penuh ---
oleh para pemegang saham sebagai berikut
a. OMIIISAAA MvESIlrEm IOLDMGS IJm, berkedudukan di -

British Virg1n Islands sebanyak 184.980.375 _--__--



b-

d.

(seratus delapanpuLuh empat juta senicilanratus _-_-

delapanpuluh ribu tigaratus tuluhpuluh lina) ------
saham dengan nllai nominaf Rp.100,- (seratus

r:uplah) alau sebesar Rp.18.498.037.500.-
(del.apanbeLas milyar empalratus sembilanpuluh - -_-
detapan juta tigapuluh tujuhribu linaratus ----
r Lp-oh ; ------ -

PI.AUiMEAS SAB.I, b€lkedrdij<ajl di SurabEf.a --------
sebanyak 180.728.750 (seratus delapanputuh juta ---
tujuhratus duaputuh deLapanribu tujuhratus -------
LanLapuluh) saham dengan nilai noninal Rp.100,- _---
(seratus rupiah) atau sebesa. Rp.18.012.875.000,- -
(delapabelas miLyar tujuhpuluh dua juta --
delapanratus tujuhpuluh limarj.bu rupiah) ; -------
I'GL![A IN\,ESIMBIII UMITED, be!).oduduk:I aLi BritisL
Virgin Islands sebanyak 118.915.815 (seratus -----
deiapanbelas juta serJriLanratus fimabefas rabu ----
delapanratus i:ujuh puluh liIIIa) saham dengan nifai -
nominal Rp.100,- (seratus rupiah) atau sebesar --
Rp.11.891.587-500,- (sebelas mlLyar delapanratus -
sembilanpuluh satu luta limaratus delapanplrluh -_ _

.'i bL I ifl.rdrus rupLqhr ;

SSADSIR'IE AGEI{TS LIMI!ED, berkedudukan di British
Virgin IsLands sebanyak 92.490.000 (serloilanpuluh -
dua tuta empatratus sembilanpuluh rlbu) saham _ -
dengan nilai noninal Rp.100,- {seratus rupiah) ataLr

sebesar Rp.9.2 4 9.000.000, - {sembllan milyar
duaratus empatpuluh sedoifan juta rupiah) i

e. Pl!.8AllK EIII (P€!se!o) tbk qq Xp2LN ,ra]. .rta III ----
sebanyak 86.625-500 (delapanpuluh enam juta -------
enamratus duapuiuh limaribu limaratus) saham dengan

nilai nomanal Rp.100,- (seratus iupiah) alau _---_-

sebesar Rp.8.662.550.000,- (ctelapan nrilyar - -----
enanratus enanpuLuh dua juta limaralus limapuluh --
--bL tuPidr1 ; "'

f. Saham yang dijual
Efek di Indonesia

l,Fp.d" n.sr,.r.kd' re'al-i B.-sa -

s.b"ny" { ?'.000.0C0 idu.pu; .h -



nominai ----- ---- -
(dua miLyar --- ----

tujuhratus juta r.uPaah) ;

s.bdgd: o-r i\ur : _-----_

DIREKSI :

tujuh juta) saham dengan nrlai
keseluruhan RP.2.7 00.000.000, -

\ rr. Sebaqaimana termakiub dalam aktra Perriyaiaan

rrp-_rs-n Rrpal in-ln T.nundn P.,d Pcapqano Sohar -

-- sehingga selurulmya berjuniah 690'140'500 - ------
(enamralus sembilanpuluh juta tuluhratus empatpuluh -
ribu lnna raLus) saham atau sebesar:

Rp.69.0?4.050.000,- lenampuluh serbilan nilvar
tujuhpuluh enPat juta lilllapuluh r'ibu rupiah) '

PT. SEKAR LAUT Tbk. tertanggal 2)--05'2AlA (duapufuh -
satu Mei duaribu enpatbelas) nomoi 7f, yang dibuat --
dihadapan saya, notaris, susunan pengurus

PT. SEKAR 1,AUT Tbk untuk periode 2014-2011 adalah -_

Presiden Dlrektur : Tuar ErnR SITLOGO lahir di-

Iot'.*.,'

Sidoarj o, pada tangqal __--

2a-12-r955 (duapulul --- -
Desember. seribu -----
senbilanratus limapuluh ---
llma) , swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat ------
tingqaf di Surabaya, ------
jalan Graha Iamily K 15.

pemegang Kartu Tanda ------
Penctuduk nomor

357 8212012550001;

: Iuan iIOEtC CANrr GOZAI _--_

I 
9larua tleoara Indonesia, ---
Iahir di Urunq Pandanq, ---

I r.a" t..vs"r 15-10-1e65

lLimabelas oktober seribu -
sernbiLdnratus ena-.ol)uluh ---

] ri^a) , s*asta, be.tempat --
] tir'qqar di surabaya,

l--.1aran 
Marqoreio Indah -----



Direktur

C 501, pemegang Kartu ---
'Ianda Penduduk nomor :

3518041510650010; -- ---
Tua! SIrXG SaNDIOEO --- ---
sullcKoNo, lahir di Bangka, -
pada tanggaL 21-O5 1963 ---
(Cuapu.Luh tuluh Me1 serabLr

serdrilanratus enanPuluh --
tiga), swasta, i{arga _--- -
Nega.a Indonesia, -- ----
berLenpat tinggal di ----_
Sura]raya, j alan Pr:apen ---_
rndah Timur Blok AA/4?, ---
pemegang (artu Tanda -- --
Penduduk nomor

35r8242105630001 ; --------
tu.n I{ELI,Y egXAI6}l. I'larga -
Negara lnrlonesia, lahir di
Jakarta Utara, pada tanggal

12-02 1919 (duabelas --
Pebruar.i seriaju

senrbilanratus tuluhPuluh --
sefllci.lan), swas La, --------
bertempat tinggal di --- -
Surabaya, j alan Pakis Bukit
Anggr:ek L 11/29. pemeganq _

Kartu Tanda Penduduk -- -
nomor : 3578211202190001 ;-

DET.aIT KI4IS'AIS
Presiden Komisaris Tuan LODDI GUNADI, Iahir

di Sidoarjo, pada targgal -
1i-01 1949 (tujuhbeLas

.ianuarl seribu -----
senrlcilanratus empalpuluh --
senrlcilan), swasta, llarga

Negara Indonesia, bertemPat

Lingqial di Surabaya, -- ---

Direktur



laLan Marqorejo Indah C ---
201-208, pemegang Kartrr ---
Tanda Penduduk

12.5604.110149.0001, -----
Tuan T,IAH,TOrO EA:RYOI{O -----Komisaris

Komlsar:is Independen

lahir dl Samarinda, pada --
tanggal 02-07-1969 {dua ---
Juli seribu serl]3i lanratus -
enampuluh seEbilan) , ------
swasta, i{arga Negara ------
fndonesia, bertempat ------
tinggal di Surabaya, j alan
Dharmahusada Indah Tengah

a/8 c-1I, pemegang Kartll --
Tanda Penduduk

3578260201690003; ----- --
Tuan BING EARTOIIO ---------
POEBTOIOSIDI, lahir di ----
Suiabaya, pada tanggal ----
04 05 1958 (empat Mei - - -
ser:ibu sembilanratus
limapuluh delapan) , swasta,
l^/arga Negara Indonesia, ---
bertempat cingqaL dl --
Surabaya, jafan Manyar Adi
1/50, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk nomor : ---
3518080405580001 ; -------

TI. Akhlrnya par:a penghadap bertindak datam kedudukannya*

tersebut diatas menerangkan denqan ini mengatihkan --
(substitulie) kuasa yang dlperolehnya berdasarkan --

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang

tercantum dalar Akta Berita Acara Rapat UmLrm pemegang

Saham Luar Biasa PT.SEKAR I-AUT Tbk tanggal 03-06-2015
(tiga Juni duar.ibu iimabelas) nomor 6 yang dibuat ---
oleh saya, notairis di Surabaya kepada

/



untuk melaporkan perubahan anggaran dasar ter:sebut --
kepada Menteri Iiukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan -
mengenai mengenai perubahan Anggaran Dasar Perse.oan-

tersebut diatas di instansi yang berwenang. -----
-- Denlikian Pernyaiaan Keputusan Rapat ini dibuat -------
un LK o pa-q.1.{d:1 oin. a !i'-l -.

.-'-- DEITIKI?II{IAC AI(TA INI _--

-- dibuat dan diresmikan da Surabaya, pada hari. tanggal
dan la]lt sepertr tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :

1- RENSYA ANGYANAIi, Sarjana Hukum, lahir di Dobo,

pada tanggal 1i 01 1989 (sebelas Januari seribu -
seflbilanratus delapanpuluh sed)ilan)
kaito. notaris, lrertempai tanqgal di
Jalan llisma Pemai Bar:at IIINN 32 ;

2. IIDYA NOVITASARI, Sarjana Hukum, lahir di -------
Surabaya, pada tanggal 14-11-198? (empaibelas

NopenJcer seribu sent,llanratus delapanpuluh

tuluh) , pega ai kantor notaris, bertempat ringqal
di Surabaya, Jalan Ngagel Rejo Kiduf nomor 9:;

sebagai saksi saksi

, peqawai ---

-- Seger:a seteLah akta lni oleh saya, noLar:is dlbacaLa. -
kepada penghadap dan saksi saksi tersebut, naka s=qara --
akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi saksi -----
,6r seb.r oan .oJa, ^a d. s i

-- Dilanqsungkan dengan tanpa penaibahan, ta:rpa ---
penggantian dan tanpa pencoretan.

-- Asli akta ini telah ditandatangani de.gar -- --
sFlcsri'ya.

DIBEBIKAII SEBAGAI SAIINAN ----.
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