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1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 

termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta

Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 

untuk tahun 2022.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang 

berakhir 31 Desember 2022.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

AGENDA RUPS



AGENDA PERTAMA
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1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 

termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta

Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk

tahun 2022.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2022.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



OPERASIONAL PERSEROAN
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OPERASIONAL PERSEROAN

66,76%

38,08%

Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia)
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36,34%

Output Produksi

Fasteners & Engineered Components

OPERASIONAL PERSEROAN

Output Produksi

Steel Wire & Bar

45,70%
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Kinerja Penjualan Konsolidasi Perseroan

49,81%

OPERASIONAL PERSEROAN
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Penjualan

Fasteners & Engineered Components

Penjualan

Steel Wire & Bar

dalam Jutaan Rupiah dalam Jutaan Rupiah
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Zero Defect Quality

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

PENGHARGAAN PELANGGAN 

Cost Reduction Award

PT Astra Daihatsu Motor



KEUANGAN PERSEROAN

11
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NERACA KONSOLIDASI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi 2021 2020

Aset Lancar
643.891 476.252 

Aset Tidak Lancar 724.520 642.825 

Total Aset 1.368.411 1.119.077 

Liabilitas Jangka Pendek 419.979 291.939 

Liabilitas Jangka Panjang 130.824 127.104 

Total Liabilitas 550.803 419.043 

Total Ekuitas 817.608 700.034 

KEUANGAN PERSEROAN
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LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi 2021 2020

Penjualan 1.181.849 788.873 

Beban Pokok Penjualan (963.909) (696.902)

Laba Bruto 217.940 91.971 

Beban Penjualan (15.640) (7.534)

Beban Umum & Administrasi (99.939) (104.863)

Beban Usaha (115.579) (112.397)

Laba (Rugi) Usaha 102.361 (20.426)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 105.700 (63.652)

Laba (Rugi) Neto: 82.749 (57.388)

- Pemilik Entitas Induk 67.299 (55.898)

- Kepentingan Non Pengendali 15.450 (1.490)

KEUANGAN PERSEROAN



Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah disampaikan, maka Perseroan dengan

ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

“Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan

atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021 serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et

de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”.
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USULAN KEPUTUSAN AGENDA 

PERTAMA



Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk menerima Laporan

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021

dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath

International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor:

00477/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/IV/2022, tanggal 22 April 2022 dengan pendapat

wajar tanpa modifikasian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Rapat

sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Perseroan tersebut.
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KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA



AGENDA KEDUA
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1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk

didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan

Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk

tahun 2022.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2022.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
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1. Mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar
Rp 67.298.552.479,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 3.364.927.624,-
akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi
ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

b. Sebesar 34,83% (tiga puluh empat koma delapan puluh tiga persen) dari laba
bersih Perseroan atau sebesar Rp 23.437.500.000,- (Rp 10,00 per saham)
dibayarkan sebagai dividen tunai.

c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 43.861.052.479,- akan dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian
dividen tersebut.

USULAN KEPUTUSAN AGENDA 

KEDUA
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1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021
sebesar Rp 67.298.552.479,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 3.364.927.624,-
akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi
ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Sebesar 34,83% (tiga puluh empat koma delapan puluh tiga persen) dari
laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 23.437.500.000,- (Rp 10,00 per
saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.

c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp 43.861.052.479,- akan dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b
di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pembagian dividen tersebut.

KEPUTUSAN AGENDA KEDUA
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AGENDA KETIGA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk

didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan

Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk

tahun 2022.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2022.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



Tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan di tahun 2022, sehingga susunan anggota Dewan komisaris

dan Direksi Perseroan masih tetap sama.
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USULAN KEPUTUSAN AGENDA 

KETIGA



Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan     

Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan ini. 

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 

sebagai berikut:
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KEPUTUSAN AGENDA KETIGA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :  Herman Wijaya

Komisaris :  Andree Wijaya

Kom. Independen:  Hadi Surjadipradja

Dewan Direksi

Direktur Utama :  Ervin Wijaya

Direktur :  Rudy Wijaya

Direktur :  Anthony Wijaya

Direktur :  Lenny Wijaya

Direktur :  Bono Rumbiono
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AGENDA KEEMPAT

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk

didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan

Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 

untuk tahun 2022.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2022.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



Mengusulkan penentuan remunerasi anggota Dewan komisaris dan

Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dilakukan oleh Dewan Komisaris

Perseroan.
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USULAN KEPUTUSAN AGENDA 

KEEMPAT



1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan remunerasi seluruh anggota

Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

2. Selanjutnya, memberikan wewenang kepada Komisaris Utama

Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi

bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

24

KEPUTUSAN AGENDA KEEMPAT
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AGENDA KELIMA

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk

didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan

Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk

tahun 2022.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang 

berakhir 31 Desember 2022.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan

pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan

audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2022.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

26

USULAN KEPUTUSAN AGENDA 

KELIMA
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KEPUTUSAN AGENDA KELIMA

“Menyetujui dan menerima memberikan wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk

menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022, serta

memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut”.
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AGENDA KEENAM

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk

didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan

Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2021.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk

tahun 2022.

5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir

31 Desember 2022.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.



Mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan ketentuan-ketentuan

yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang disesuaikan

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka.

Pasal - pasal yang mengalami perubahan yaitu:

1. Pasal 11 :  terkait Rapat umum Pemegang Saham

2. Pasal 12 :  terkait Tempat, Mata Acara, Pengumuman, Pemanggilan dan 

Waktu Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Saham

3. Pasal 13 :  terkait Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham

4. Pasal 14 :  terkait Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham

29

USULAN KEPUTUSAN AGENDA 

KEENAM
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Berikut ini usulan perubahan ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang

disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan

perubahannya:

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini Usulan Perubahan Keterangan

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

1. RUPS adalah:
a. RUPS Tahunan; dan
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga

RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu
berdasarkan kebutuhan.

1. RUPS terdiri atas:
a. RUPS Tahunan; dan
b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS

luar biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan.

Pasal 2, ayat (1) 

POJK 15/2020

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
RUPS T ahunan dan RUPS Luar B iasa, kecuali dengan tegas
ditentukan lain.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS
tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan
lain.

2. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil
keputusan.

Dihapus

4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. 3. RUPS Tahunan waijb diadakan setiap tahun, paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kecuali ditentukan
lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2 ayat (2) dan (3)

POJK 15/2020
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Ketentuan Yang Berlaku Saat ini Usulan Perubahan Keterangan

5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan

paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan

tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut

Direksi menyampaikan:

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21

ayat (3) Anggaran Dasar ini;

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan

mempunyai saldo laba yang positif;

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu

dikenal dengan Bapepam-LK)

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c)

ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang

agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya

pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan

dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan.

4. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) diatas, dan dalam RUPS

tersebut Direksi menyampaikan:

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21

ayat (3) Anggaran Dasar ini;

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan

mempunyai saldo laba yang positif;

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c)

ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang

agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan

RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan

berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2, ayat (2)

POJK 15/2020

6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan

tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan

penggelapan, penutupan dan Tindakan pidana lainnya.

5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris

atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama

tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin

dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan,

penutupan dan Tindakan pidana lainnya.



32

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini Usulan Perubahan Keterangan

7. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan

Komisaris dan.atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang

mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh

saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara,

yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai

alasannya.

Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana
tersebut di atas, Pemegang Saham tersebut dilarang mengalihkan
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.

6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar
menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, yang diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

b. Dewan Komisaris

7. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri,
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud diatas wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam)
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris
atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan negeri.

Pasal 3, ayat (1) & (2)

POJK 15/2020

Pasal 8

POJK 15/2020

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 12

Tempat, Mata Acara, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat
diadakan di :
a. Tempat kedudukan Perseroan;
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang

utama;
c. Ibukota Provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat

kegiatan usaha utama Perseroan; atau
d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham

Perseroan dicatatkan.

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan

usaha utama Perseroan; atau
d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan

saham Perseroan.

Pasal 11, ayat (1) & (3)

POJK 15/2020

3. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada
saat Pemangggilan RUPS

Pasal 13, ayat (1)

POJK 15/2020
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2.a. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sebelum dilaksanakan pemanggilan RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
pemanggilan

b. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para
Pemegang Saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS
dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing dengan
ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa
inggris. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan. 

5. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memuat
paling sedikit: 
a.   ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 
b.   ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata

acara rapat; 
c.   tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 
d.   tanggal pemanggilan RUPS. 

Pasal 14, ayat (1) & (2)
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3.a. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 7,
dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman
RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling
lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal hari tersebut
Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak
diselenggarakan RUPS.

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 3 butir (a), Pemegang
Saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Selambat-
lambatnya 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris,
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
Pemegang Saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15
(limabelas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk
mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak
diselenggarakannya RUPS.

6. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 6, dilaksanakan oleh
Direksi dengan melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang
Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari
terhitung sejak tanggal hari tersebut Direksi wajib untuk
mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakan
RUPS.

7.a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 atas usulan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6,
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,
Direksi wajib mengumumkan bahwa terdapat permintaan
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak
diselenggarakan; dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 butir (a) atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 kepada Dewan Komisaris.

Pasal 14, ayat (3)
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Pasal 5
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c. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait
penjelasan tidak diselenggarakannya RUPS, dilakukan paling
kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa
Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing
yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti
pengumuman dan Salinan surat permintaan pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

d. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri
pemanggilan RUPS atas biaya Perseroan.

b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Dewan
Komisaris.

c. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 butir (c).

8.a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 butir (c)
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan bahwa
terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham yang tidak diselenggarakan; dan alasan tidak
diselenggarakannya RUPS.

b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (a) atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham
dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 butir (a).

9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri
pemanggilan RUPS atas biaya Perseroan.

Pasal 6
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4.a. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (duapuluh
satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan
cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs
web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan
paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

b. pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan
disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan
tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (duapuluh
satu) hari kalender dari RUPS Pertama. Ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi peraturan Pasal modal dan peraturan perundang-
undaungan lainnya serta peraturan Burssa Efek di Indonesia di
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan disertai informasi bahwa RUPS
kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu,
tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarkan dalam RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor
Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan RUPS diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

10. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

11. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
b. waktu penyelenggaraan RUPS;
c. tempat penyelenggaraan RUPS;
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara

tersebut;
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat

tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa
melalui e-RUPS.

12. Perusahaan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi
pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web
Perusahaan dan/atau e-RUPS.

13. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS
kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS
pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran.

14. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas
permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua
dilangsungkan. Permohonan paling sedikit memuat:
a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran

dasar Perusahaan Terbuka; 
b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; 

Pasal 17
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c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS 
pertama dan kedua; 

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS 
kedua; dan 

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

5. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS
apabila:

a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada
Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili
sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara;

b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;

c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad
baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan
alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.

15. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS
apabila:
a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada

Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili
sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara;

b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;

c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan
itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pengumuman dan pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal
yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan Pasar Modal.

16. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat
dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi pemanggilan RUPS ulang, pemegang saham yang
berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

17. Perusahan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa
secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan
suara dalam RUPS.

18. Pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS dapat dilakukan pemegang
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam
hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

Pasal 23
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19. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap
mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

20. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk
pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

21. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
a. harus cakap menurut hukum;
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

dan Karyawan Perseroan;
c. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek

milik pemegang saham;
d. pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
e. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

22. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

23. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung,
wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama
pemberi kuasa dinyatakan batal.

24. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan
perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur
lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pengumuman dan pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal
yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan Pasar Modal.

Pasal 29
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26. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan
dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran
Dasar ini wajib dilakukan melalui paling sedikit:
a.  situs web penyedia e-RUPS; 
b.  situs web bursa efek; dan 
c.  situs web Perseroan, 
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

27. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan,
ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 26 dilakukan melalui paling sedikit:
a. Situs web bursa efek; dan
b. situs web Perseroan,
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

28. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat
pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 26 dan 27 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat 8 butir (b) Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS
oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6
butir (a) Anggaran Dasar.

29. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib:
a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS

tersebut dalam RUPS terdekat; dan
b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dalam laporan tahunan.

Pasal 52
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Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 13

Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota dewan komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin
oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS.

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris.

2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi.

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 37

POJK 15/2020

1. Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah
satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu
Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan
kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunya benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang
saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direksi.

6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam
RUPS.

Pasal 38
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3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dihapus
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4. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS
akan dibuat dalan Risalah RUPS, yang untuk pengesahannya
ditandatangani oleh pemimpin RUPS dan seorang
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang
hadir dalam RUPS. Risalah RUPS terebut menjadi bukti yang
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam
RUPS.

8. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan
ringkasan risalah RUPS.

9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan
rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
ditunjuk oleh peserta RUPS.

Pasal 49, ayat (1) & (2)
POJK 15/2020

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS itu dibuat dalam
bentuk Akta Berita Acara Rapat oleh Notaris.

10. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49, ayat (3) & (4)
POJK 15/2020

6. Berita Acara yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan
dalam ayat (4) dn (5) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang
untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

12. Berita Acara yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan dalam
ayat 8, 9, 10 dan 11 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan
dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

7. Perseroan wajib menyampaikan Risalah RUPS kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal RUPS.

13. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 8
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

14. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS
tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja
berikutnya.

15. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati
batas waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas
penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama
setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.

Pasal 50
POJK 15/2020
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8. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang wajib
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah RUPS dilaksanakan, sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs
web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling
kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS
sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman
Ringkasan Risalah RUPS.

16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini
wajib memuat informasi paling sedikit:
a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu

pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada

saat RUPS;
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat

RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah;

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat;

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika
pemegang saham diberi kesempatan;

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,

tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang

saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait
dengan pembagian dividen tunai.

17. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah RUPS diselenggarakan.

18. Pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling
sedikit:
a. situs web penyedia e-RUPS;
b. situs web bursa efek; dan
c. situs web Perseroan,
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

19. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud di
ayat 18 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.

Pasal 51, ayat (1)
POJK 15/2020

Pasal 51, ayat (2)
POJK 15/2020
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Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14
1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum

kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus
diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
a. Dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf
(a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah
dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dan keputusan dan keputusan RUPS dilakukan
jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

c. Dalam kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan. Penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti
ketentuan:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan
bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara
setuju yang lebih besar.

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan.

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga
untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha,
kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih.

Pasal 41
POJK 15/2020
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2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf
(a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil
keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai,
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat
dalam bentuk akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

4. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a)
di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil
keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dalam bentuk
akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan
jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan atau sama lain
maupun tidak, peleburan, penggabungan, pengambilalihan,
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan
pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh
saham denga hak suara yang sah dan keputusan adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

5. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan
jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan atau sama lain
maupun tidak, peleburan, penggabungan, pengambilalihan,
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham
denga hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
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b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di
atas tidak tecapai, maka RUPS kedua dapat mengambil
keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai,
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di
atas tidak tecapai, maka RUPS kedua dapat mengambil
keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan.

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen,
kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar;

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham
Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam RUPS;

Pasal 44
POJK 15/2020
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e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang
Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah,
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan

dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan
keputusan yang disetujui oleh pemegang saham
independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh pemegang saham independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b)
di atas tidak tecapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham independen dan diseujui
oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham
yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir
dalam RUPS; dan

7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan

dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan
keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di
atas tidak tecapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah
apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen dan diseujui oleh lebih dari ½
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
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d. Dalam hal kuorum kedua tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham independen dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan
RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang
saham independen yang mewakili lebih dari 50%
(limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang
saham independen yang hadir dalam RUPS dimaksud.

d. Dalam hal kuorum kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham independen dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS
ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham
independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh
persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen yang hadir dalam RUPS dimaksud.

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan, 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

8. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan, 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain
atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau
pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Pasal 48
POJK 15/2020

8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
namun tidak mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Pasal 47
POJK 15/2020

9. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota Dewan
Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang
bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

12. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota Dewan
Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang
bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila
Pimpinan Rapat memutuskan lain.

Dihapus
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Ketentuan Yang Berlaku Saat ini Usulan Perubahan Keterangan

11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi
ketentuan dalam anggaran dasar ini.

13. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi
ketentuan dalam anggaran dasar ini.

12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua
Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan
semua Pemegang Saham telah memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut terkait usul tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
ketentuan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam RUPS.

14. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua
Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan
semua Pemegang Saham telah memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut terkait usul tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
ketentuan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam RUPS.



“Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan
Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sepanjang terkait
dengan Pasal 11, 12, 13 dan 14 sebagaimana sesuai dengan
lampiran Perubahan Anggaran Dasar.”
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Terima Kasih

PT Garuda Metalindo Tbk.

Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23

Jakarta – 14470

Ph: 021-555 3963

Fax: 021-555 1440 

Corporate.secretary@garudametalindo.com

Website: www.garudametalindo.com
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