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KANUTOiI NOTAR.IS
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PERNYATAAI{ KEPUTUSAN PARJA PEMEGATiIG

PT WI SMII,AK INTI }IAKMUR

Nomor : 24. -

SAHAM

-- Pada harl lni, hari Senin, tanggal sepuluh Septe]T|cer ---

tahun dua ribu dua belas, pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu

Indonesia bagian Barat ) .

-- Berada dihadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notarls di

Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah

Khusus Ibukol-a Jakarta, dengan dihadiri ofeh saksi-saksl --

yang saya. notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya

pada akhir a(La ini

-Tuan Insinyur KRISNA TANIMHARDJA, .lahir di Purwokerto,

pada tanggal 5 (lima) November 1944 (seribu sembilan

ratus empat puluh ernpat), swasta, bertempat tinqgal di

Jakarta, Jalan Pufo Mas Timur I B/70, Rukun Tetangga

003. Rukun Warga 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------

09.5402.051144.0136, Warga Negara Indones ia i

-menurut keterangannya dalam haf ini bertindak dalam ---

jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas yang akan

disebut dibawah inl dan berdasarkan kuasa yang

diberikan kepadanya oleh para pemegang saham perse.roan

terbatas *PT WISMILAK INTI !.4AI(MUR", berkedudukan -------

di Surabaya - Kota Surabaya/ yang perubahan seluruh ----

anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia

dengan Surat Keputusannya tertanggaf 29 (dua puluh

semlcilan) .Iuni 2012 (dua ribu dua belas) nomor ---------

AHU-35520.AH.0:L.02.Tahun 2072, seLanlutnya perseroan --



terbatas "PT WI SMILAK INII MAKMI R" ter:sebut dalam akta

ini cukup disebut "Perseroan".

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris;

-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut --

menerangkan terlebih dahulu:

-- Bahwa, para pemegang saham Perseroan telah ------

menyetuj ui /memutus kan suatu keputusan, satu dan lain

sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para PeEegang

Satram PT WISMILAK INTI ITIAKMUR yang lengkap ditandatangani

pada tanggal 8 (delapan) September 2472 (dua ribu dua

belas), yang aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya dan

dijahitkan pada asli akta ini (selanjutnya disebut juga ---

"Keputusan Para Pemegartg Saham" ) ; ----------

-- Bahwa. berdasarkan pasal. 91 Undang-Undang nomor 40 -----

tahun 200? (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

para pemegang saham dapat luga mengarnlcif keputusan yang

sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat umum pemegang

saham, dengan ketentuan semua pemeganq saham telah -------

diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham

memberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunya.i

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya Keputusan

Para Pemeqang Saham tersebut dapat juga dianggap sama

dengan keputusan yang diambil da]am rapat umum pemegang

saham Perseroani - - -- - -- - - - - - - - - -.- - -

-- Bahwa, para pemegang saham perseroan tefah merl]3eri kuasa

'kepada penghadap sebagalmana tercantum dalam Keputusan Para
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Pemeqang Saham tersebut, untuk menyatakan keputusan

keputusan tersebut dalam akta ini. ------

-- Sehullungan dengan apa yang diurai-kan diatas.

senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang

kepadanya itu menerangkan keputusan yang telah

tersebut sebagai berikut :

1. Menyetuj ui perubahan nilai

penghadap

diberikan

diatnbi 1

semula Rp.1.000, - (seribu

nomlnal saham Perseroan dari

rupiah) menjadi Rp.100, - -----
(seratus rupiah).

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran

Umum Perdana atas Saham-saham perseroan (Initial public

Offering) sampal dengan s eb anya k-banya knya 30S (Liga

puluh persen) darj. modal ditempatkan dan disetor

Perseroan atau sebanyak-sebanyaknya 629.962.240 (enam

ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh

dua ribu dua ratus empat puluh) saham perseroan setelah

pefaksanaan Penawaran Umum perdana atas Saham-saham

tersebut -

Menyetujui perubahan status perseroan dari perseroan

Terbatas Ter:tutup,/Non Publlk menjadi perseroan

Terbuka/Publik. --------

Menyetujui rencana perseroan untuk metakukan pencaLatan

sefu.ruh saham-saham perseroan di pT Bur:sa Efek Indonesia

("BEl"), baik Saham Baru y:rng akan dikeluarkan dalam

rangka Penawaran Umum perdana Saham-saham perseroan

maupun saham-saham yang telah cllmillki oleh para

Pemegang Saham Perseroan (..Company Listing,,) .

Menyetujui pelaksanaan Management dan Empfoyee Stock --

Penawaran

Perdana" )

I allocation ("MESA.) perseroan dalam rangka
I

I Umum Perdana saham perseroan (..periawaran Umum



6.

dengan jumlah maksimal 10? dari jumlah seluruh saham

yang ditawarkan pada penawaran umum pe.rdana saham

Perseroan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi

kepada Direksi Perseroan untuk mefaksanakan segala

tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan MESA; -*-----

Menyetujui untuk mem.berikan wewenang dan kuasa kepada --

Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan

segala tindakan yanq diperlukan dalam rangka efektifnya

dan,/atau pelaksanaan keputus an- keputus an sebagaimana ---

dimaksud di atas, termasuk Letapi tidak terbatas pada: -

a. MerTrlf,uat, menandatangani/ mencetak dan/atau

menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/a1-au --

Tam.lcahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awaf,

Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau

dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam

rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan

dan Companv L isL ing;

Mengumumkan dafam surat kabar, Prospektus Ringkas, --

Perbaikan dan,/atau Tanrlcahan atas Prospektus Rinqkas

dan,/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau

dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham -----

Perseroan maupun Campany Li st ing;

Memlcuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan

b.

C.

d.

Emisi Efek termasuk setiap perubahan dan/atau

tambahan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; -----

Membuat dan menandatangani Perj anj ian Pendaftaran

Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia; --------

Menunjuk para profesi penunjanq dan lembaga penunlang

Pasar Modal (termasuk tetapi tj-dak terbatas pada ----

e.
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f.

q.

h.

f'

Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasl Efek, ---

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi

Ff^1,\. -----

Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat ------

Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek --

dan,/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada

BAPEPAM-IK dan BEI/ yang mana relevan;----

Member.ikan seqala informasi dan,/atau data yang ------

d.iperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana

Saham-saham Perseroan dan Company Listinq;

MerTrltruat, meminta untuk dibuatkan dan/atau

menandatangani pernyataan, surat/ akta, perjanjian --

dan/atau dokumen-dokumen lainnya;

Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan ----

instansi-instansi yang berwenang seluruhnya tanpa ada

yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

1.

8.

tetapl tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal ----

dan/atau Peraturan BAPEPAM-],K dan/atau Peraturan BEI.

Menyetujui untuk menlcerikan .wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali jumlah ----

pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum

Perdana 9aham-saham perseroan. termasuk jumlah saham

dal am prog ram MESA.

Menyetujui menegaskan dan menyatakan kembali seluruh ---

Anqgaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan

ketentuan Anggar:an Dasar perusahaan Publik sebagaimana

diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.,r.1 tentang

Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan

Penaldaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan



Publik, dan sehubungan dengan haI te.rsebut memlcerikan

kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk

menegaskan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar

Perseroan ke dalam suatu akta notaris. termasuk namun

tidak terbatas untuk menambah dan,/atau menghapus

ketentuan-ketentuan baik berupa pasa.I maupun ayat-ayat

yang ada dalam Anqgaran Dasar Perseroan sesuai dengan

peraturan dan hukum yang berlaku.

-sehingga. sehubungan dengan keputusan-keputusan

diatas untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar

tersebut -

Perseroan

-----NAMA DAN TEMPAT KEDI'DUKAN- --

----Pasal 1-- -- -------

1. Perseroan TerbaLas ini bernama :

ditulis dan berbunyj- sebagai berikut:

_ ''PT WISMTI,AK INTI MAKMUR TbK.'' ___________

(selanjutnya datam Anggaran Dasar ini cukup disingkat

dengan "Perseroan"). berkedudukan di Surabaya - Kota

Surabaya.

Perseroan dapat memlcuka kantor cabang atau kantor ------

perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik

Tndonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan ---

persetujuan dari Dewan Komi s ari s

-.]ANGKA ?IAKTU BEPOIRINYA PERSEROAN---.----- - -- -

Perseroan dldirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan

terbatas sejak tanggal 1,9-12-1994 (sembilan belas Desember

seribu sembilan ratus sembilan pufuh empat) .

.-----.----MAT(SUD DAN TU.TUAN SERTA KEGIATAN USAHA-.--

----Pasal 3-- -- -------



KANTOR NOTARI.SYULIA S.H
Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dafam ---*-
bidang Perindustrlan, Perdaganqan dan Jasa. ----------*-
Untuk mencapa.i maksud dan tujuan tersebut di atas.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

i. Kegiatan usaha utama : ---*------

a. Menjalankan dan mefaksanakan usaha perindusLrian,

terutama industri bumbu rokok dan kelengkapan ---
rokok lainnya antara lain pembuatan filter rokok

.regular /riLd; -----

M-^njalankan usaha dibj.dang pemasaran dan ------*-
penjualan produk-produk bumbu rckok dan

kelengkapan rokok lainnya antara lain pembuatan

filter rokok regu.Iarlmifd sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan ------
Mefakukan penyertaan pada pe rus ahaan-pe rus ahaan

lain yang memiliki kegiatan usaha yang

berhubungan dengan kegiaLan usana perseroan. ----

|''. Kegiatan usaha penunjang : r-----

- Menjalankan usaha dibidanq jasa dengan membuat

perencanaan dan desaln dalam rangka pengembangan

manajemen bisnis dibldang industri bumbu rokok dan

kelengkapan rokok lainnya. ---------

-- ---MODAL- -

----Pasa1 4 -- ---------

1. Modal dasar Perseroan berjumtah Rp. 405 . 000 . 000 . 000 . -
(enpat ratus

4.050.000.000

mas ing-mas ing

lima miliar Rupiah) terbagi atas

(empat miliar lima puluh juta) saham,

saham bernilai nominal Rp.100,- (selatus

Rupiah)



I ,. Out, modal dasar tersebut Lelah ditempatkan dan disetor
I

3.

sejumlah 36,292 (tiga puluh enam koma dua sembj-lan

persen) atau 1.469.911.760 (satu miliar empat ratus enam

pu1uh sembilan juta seribilan ratus sebelas ri-bu tujuh

ratus enam puluh) saham dengan jumlah nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp - 145. 991.176.000, - (seratus empat

pu].uh enam miliar se rbilan ratus senibilan puluh satu

juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) telah disetor

penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta

nilai nominal sahamnya dlsebutkan pada bagian akhi.r akLa

in .

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang

atau dalam bentuk Iain. Penyetorarr atas saham dalam

benl-uk lain selain uanq, baik berupa benda berwujud

maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai

l)e r Ltlt-t_ : -----------

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud

wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggi,Lan

RUPS mengenal penyetoran Eersebut;

benda yang d-Ljadikan sebagai setoran modal wajib

dlnilai oleh Penilai yang terdaftar dl Bapepam Can l,K

dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; -------

memperoleh per.setujuan RUPS dengan kuorum sebaga-imana

b.

C.

d.

e.

diatur dalam Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar; --------

datam hal benda yarrg dijadlkan sebagai setoran modal

dilakukan daLam bentuk saham Perseroan yang tercatat

di Bursa Efek, maka har:ganya harus ditetapkan

berdasarKan nlJai Pas:r waja";

dalam hal penyetoran tersebut berasaf dari laba

ditahan, aqio saham, laba berslh Perseroan, dan'/atau
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4.

-5.

unsur modaf sendiri, maka laba ditahan, agio saham,

faba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri

lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan

Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akunl-an

yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat

waiar tanpa pengecuafian; dan ------

f. dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran

Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham

yangakan dikeluarkan kepada Masyarakat serta memberi

kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan

realisasi jumtah saham yang telah dikefuarkan da.lam

Penawaran Umum tersebut. ---------

Saham-saham yang masih da.Iam simpanan akan dikeluarkan

Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

(selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut *RUPS")

dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh

Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga

tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham

tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran

dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di

mana saham*saham Perseroan dlcatatkan. ---------

Setiap penqmbahan moda.l melalui pengeluaran Efek

Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekultas adalah Saham,

Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang

mengandung hak untuk memperofeh saham dari Perseroan

selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai

a. Setiap penambahan modal mefafui pengelua.ran Efek

Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan/Bersifat



maka ha.1 tersebut wajib dilakukan dengan memlcer.ikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut
*HMETD" ) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar

dafam daftar pemegang saham Perseroan pada 1-anggal

yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengetuaran Efek

Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan

jumlah saham yang telah terdaftar dafam daftar

pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham

masing-masing pada tanggal tersebut.

Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa merTrlf,erlkan

HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam haI

penge l.ra ran saham :

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; ------*------

b.

2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau

yang dapat dikonversi menjadi saham,

dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; ------

dilakukan dafam rangka reorganisasi dan/atau

restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS,

^^- 
/---.1

dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar

Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa

iiltE:D. --

C. HMETD waj j-b dapat dia.Iihkan dan diperdagrangkan dalam

jangka waktu sebagaimana dltetapkan dalam Peraturan

Nomor IX. D,1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu.

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan ofeh

3)

4)

Efek lain

yanq telah

Perseroan dan tidak diambll oleh pemegang HMETD harus

dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan

tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan

l0
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q.

5. Penambahan Modal Dasar Perseroan

a. Setiap penambahan modal me.Ialul

Bersifat Ekuitas yang di Iakukan

maka hal tersebut wajib dilakukan

apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan

me.lebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan

dikefuarkan, Efek bersifat eku.itas yang tidak diambil

ter:sebut wajib dlalokasikan sebanding dengan jumlah

HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang

saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. -

Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas

yanq tidak diambil bagian oleh pemegang saham

sebagaimana dimaksud da]am huruf d ayat ini, maka

da]am hal terdapat penbef i siaga, Efek bersifat

ekultas ter:sebut waj ib dialokasikan kepada Pihak

tertentu yanq bertindak sebagai pembeli siaga dengan

harga dan syarat-syarat yang sama. ------

Pefaksanaan penqeluaran saham dalam portepel untuk

pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau

Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,

dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS

Perseroan terdahu.lu yang telah menyetujui pengeluaran

t e,< t e I S el).1

Penambahan modaf disetor menjadi efektif setelah

terj adinya penyetoran/ dan saham yang diterbitkan

mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang

mempunyai'. k.lasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh

Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban

Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri

H,rkJn dan Hak Asasi ManJS ia

pengeluaran Efe k

dengan pemes anan /

dengan memberi kan

1l



Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya

disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya

terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada

tanggal yang dltentukan RUPS yang menyetujul

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang

sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar

dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama

pemegang saham mas.ing-masing pada tanggal tersebut.

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal

ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25? (dua

puluh lima persen) dari modaf dasar. dapat dllakukan

sepanlang :

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

b.3. pena[bahan modal ditempatkan dan d.isetor -----

sehingga menjadi paling sedikit 25? (dua puluh

lima persen) dari modal dasar waiib dilakukan

dalam jangka waktu pali-ng lambat 6 (enam) bulan

setefah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

iulanus i a;

b.4. D?fam hal penambahan modal disetor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran -- -

dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka --------

Perseroan harus mengubah kembali anggar:an -----

dasarnya, sehingga modal dasar dan modal

disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) --

dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan

t2
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C.

b.5.

setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3

Angga ran Dasar ridak cerpenuhl;

Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud daLam --

Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar termasuk juga

persetujuan untuk mengubah anggaran dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4

Anggararr fasar. -----

perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan

modaf dasar menjadi efektif setelah terjadinya

penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modaf

disetor menjadi paling kurang 25E (dua puluh lima

persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang

sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh

Perseroan. dengan tidak mengurangi kewajiban

Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan

anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan

penambahan modal disetor tersebut.

1.

undanqan yarrg berfaku. -

Saham-saham Perseroan ada.Iah saham-saham atas nama,

sebagaimaaa terdaftar dafam Daftar Pemegang Saham

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan

hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. ---
Dafam ha1 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi

milik beberapa orang. maka para pemitik bersama tersebut

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah

di keluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-

3

4
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5.

5-

'7.

harus menunjuk secara terlulis seorang diantara mereka

atau orang Iain sebagai wakif mereka bersama dan hanya

nama wakil ini saja yang dimasukkan dafam Daftar

Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang

yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk

menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan

hukum yang tifil]3ul atas saham-saham tersebul-.

Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar

ini dan kepada semua keputus an- keputus an yang diambil

dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan

,,f n^ ]-a 
^ -t .L.1

Seluruh saham yang dikeluarkan ofeh perseroan dapat

dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modaf, dan

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikul- : --------------

a. Da]am hal Saham Perseroan tidak masuk da.lam Penltipan

Kolektif pada l,embaga Penyelesaian dan Penyimpanan,

maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham

berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada

pemegang sahamnya.

b. DaIan . .ha.I Saham Perseroan masuk daf am penit.ipan

Kolektif Lembaqa Penyefesaian dan Penyimpanan, maka

Perseroan wajib menerbj lkan sertifikat atau

konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan

Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku

daftar pemegang saham Perseroan. -------

Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa

Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang
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Pasar Modaf dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana

saham-saham Le.rs ebut d Lcacat<an -

- -SURAT SAHAM-------

----Pasa1 6- -- --------

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektlf saham

yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau

lebih yang dlmiliki ofeh seorang pemeganq saham. -------

2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

3.

a. Nama dan alamat para pemegang saham;

b, Nomor surar saham;

c. Nilai nominaf saham; -----

d. Tanggal pengefuaran surat saham.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus

4-

d:canLLn.kan : -----------

a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. Nomor surat kofektif saham;

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilal nomina.L saham; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

Setiap surat saham dan/atau surat kolekti f saham

dan,/atau obligasi konversi dan/atau waran dan,/ atau efek

lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus

dicetak dan.diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal

pengeluaran serta memuat tandatangan dari sa.lah seorang

anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota

Dewan Komisaris. dan tandatangan tersebut dapat dicetak

langsung pada surat saham dan,/atau surat kolektif saham

dan,/atau ob1lgas.i konversi dan,/atau waran dan/atau efek

lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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?_

lo, oro.rn Pasar: Modaf .

- - - - - - -PENGGANTI SURJAT SAI{AI{-------

----Pasal 7 -----------

1. Surat saham dan surat kolektif saham yanq rusak : ------

a. Dalam haf surat saham rusak, penggantian surat saham

Lersebut dapat dilakukan j-Lka : ----------

i. pihak yang mengajukan permohonan

penggantian saham adalah pemil ik

Le rsebut; cia n --------

ii. Perseroan tefah menerima surat saham yang rusak.

Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak

Lersebut setefah memberikan penggantian surat saham

yang Nomornya sama dengan Nomor surat saham yang

asl:. ------

Dafam hal surat saham hilang. pengqantian surat saham

tersebut dapat dilakukan jlka : ---**-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan pengqantian saham

b.

adalah pemilik surat saham tersebut;

Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari

Kepo.lislan Republik Indonesia atas hilangnya surat

saham tersebut; --------

c. Pihak yang menqajukan permohonan penggantian saham

memberikujn jaminan yang dipandang cukup oleh Direksl

Perseroani dan --------

d. Rencana pengeluaran pengqanti surat saham yang hilang

tetah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas)

hari Kalender sebelum pengefuaran pengganti surat

saham. -----

lr. ,u*r.ru biaya untuk pengeluaran penqanti surat saham iLu
I

tertulis
slrrat saham ----
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KANTOR NOTARIS

U[-TA S.H '-r-
I ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
I

4. Ketentuan- ket e nLuan tersebut dalam ayat 7, 2 dan 3 pasal

ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat

kotektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

- - - - - --- -PENITIPAN KOI.EKTIF----

----Pasa1 8-----------

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kofektif s e kurang- kurangnya

memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga

Penyimpanan dan Penye.Iesaian harus dicatat dalam buku

Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaqa

Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan

pemegang rekening pada l,embaga Penyimpanan dan

Penyelesaian; -------*--

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian

atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek

pada Lem.lcaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat

atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebuL; ----

b.

C.

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau

t7

Apablla saham dafam Penitipan Kolektif pada Bank

Kustodlan merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa

Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak

termasuk dalam Peni.tipan Kolektif pada T,embaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemeganq

Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk

kepentlngan pemiJ-ik Unit Penyertaan dari Reksa Dana

berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;



e-

f.

h.

s.

konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di

atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dafam

huruf (c) diatas sebagal tanda bukti pencatatan dalam

buku Daftar Pemegang Saham Perseroani -------
Perseroan wajib memutasikan saham dafam Penitipan

Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian atau Bank Kustodlan untuk Reksa Dana

berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku

Daftar Pemeqang Saham Perseroan menjadi atas nama

Pihak yang ditunjuk oleh Lent)aga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian dlmaksud; Permohonan

mutasi disampaikan ofeh Lelrt1:aga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan

atau Blro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

T.embaga Penyimpanan dan Penyelesalan. Bank Kustodian

atau Perusahaan Efek waj ib menerbitkan konfirmasi

kepada pemegang rekenlng sebagai tanda bukti

pencaLaLan dal am rekening Efek,'

Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan

klasifikasi yanq sama yang dlterbitkan Perseroan

adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu

dengan yang la i n; ---------

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke daLam

Penitipan Kolektif apabi.la surat saham tei.sebut

hilang atau musnah, kecuafi Pihak yang meminta mutas.i

dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yanq

cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai

pemegang saham dan surat saham tetrsebut benar-benar

hj.ang atau musr a 1;
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YU{,IA S.H. T.
I f. Pe rs e roan
I

l.

k.

1.

Penitipan

diletakkan

pengadilan

pjdana;

Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam

Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan

suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang

dimilikinya pada rekening tersebut;

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek waj.ib menyampaikan

daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan

yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening

pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat

1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS, ---------

Manajer lnvestasi ber:hak hadir dan mengeluarkan suara

dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan

bagian dar.i portofolio Efek Reksa Dana berbentuk

kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam

Penitipan Kolektif pada Lenrbaga Penyimpanan dan

Penyelesa-ian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian

tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi

tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari

kerja sebelum panggilan RUPS; ------

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau

hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalain

Penitj-pan Kolektif pada T,ernbaga Penylmpanan dan

wajlb menolak pencatatan saham ke dalam

Ko-Iektif apabila saham tersebut dijaminkan,

dafam sita berdasarkan penetapan

atau disita untuk pemeriksaan perkara

m.

t9



n.

Penyelesalan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham

bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan

kepada Perusahaan Efek untuk kepentinqan masing-

masing pemegang rekenlng pada Bank Kustodian dan

Perusahaan Efek tersebut, ----

Perseroan wajib menyerahkan div.iden. saham bonus atau

hak-hak la.in sehubungan dengan pemillkan saham kepada

Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektlf

pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari

Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak

investasi kolekt.if dan 1-idak termasuk dalam Penitipan

Kolektif pada Lembaqa Penyimpanan dan Penyelesaian;

Can -------*

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang

1 berhak untuk memperofeh dividen, saham bonus atau
I

I hak-hak lalnnya sehubungan dengan pemitikan saham
I

I dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan
I

I k"tenttran bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Etek
I

I wajib menyampaikan daftar .pemegang rekening Efek
II beserta iumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
I

I masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
I

I r,e*t uqa ?enyimpanan dan Penyelesaian paling lanllcatt-'
I pada tanqqa.I yang menjadi dasar penentuan pemegang

t'
I saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham

I

I nonus atau hak-hak lainnya, untuk selaniutnya

I Oi"urut,Xur, kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)
I

lnari kerja setefah tanggal yang menjadi dasar
I

I penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperofeh
I

I orrrou.r, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -
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YU{-, IA S"E{.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

2.

1.

- - - - - -- - -.DAFTAR PEMEGANG SAHA}T DAI.I DAFTAR KHUSUS- --.- - -. --

----Pasa1 9-----------

ketentuan Bursa Efek di !./ilayah Republik lndonesia di

tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan

memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di

tempat kedudukan Perseroan.

Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : --------

pada

dan

dan,/atau l,efilca ga

pihak Iain yang

l,emllaqa

a. Nama dan alamat para pemegang saham

Penyimpanan dan Penyelesaian atau

ditunjuk oleh pemegang rekening pada

b.

Penyimpanan dan Penye -L e sai an; --------------.--------

Jum.lah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang

dimiliki para pemegang saham;

Jumfah yang disetor atas setiap saham; -----

Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yanq

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima

jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai

tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia

Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain

f. Keterangan la.innya yang dianggap perlu oleh Dir:eksj..

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai

kepemitikan saham anggota D.ireksi dan Dewan Komisaris

beserta keluarganya dalam Perseroan dan,/atau pada

perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara

C.

d.

3.

2t



4.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham atau Daftar Khusus perseroan, harus

memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat

dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada

Direksi. Selama pemltreritahuan itu belum dilakukan, maka

semua surat-surat , panggitan dan pemberltahuan kepada

Pemegang Saham adafah sah jika dialamatkan pada afamat

Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar

Pemegang Saham. -----

Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar:

Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau

wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar pemegang

Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada

waktu jam kerja Perseroan. -------

Pemeganq saham yang sah dar:i Perseroan berhak untuk

me.lakukan semua hak yang diberikan kepada seorang

pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dafam

angEa ran dasar in:

Pendaftaran nama leblh dari 1 (satu) orang untuk 1

(satu) saham atau pemlndahan hak dari 1 (satu) saham

kepada -1el:ih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4)

Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan

pemeqang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar:

Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang

yang sah atas saham (saham) tersebut.

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang

kepada Biro Adminlstrasi Efek untuk melaksanakan

5.

6.

1.

8.
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-----PEMINDAIIAN HAK ATAS SAIIAM-------

----Pasal 10 ---- ------

pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar

Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar

Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu

penjuatan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau

jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan

atau hak-hak atau kepent i ngan- kepent i ngan atas saham-

saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini

dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modaf '

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- --

undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modaf

dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas

saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang

ditandatangan.i ofeh atau atas nama Pihak yang

memindahkan hak dan ofeh atau atas nama Pihak yang

menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk

sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -

Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam

Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan

dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain

pada Lenlbaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank

1- a.

b.

KusLodlan dan Perusahaan Efek.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk

sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh

Direksl dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak

atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus

memenuh.i peraturan-pe r atur an yang berlaku pada Bursa

Efek dl tempat di mana saham-saham tersebut dical-atkan,
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2.

3.

dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan-

yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di

mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---------

Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan

ket entuan- ket entuan dalam anggaran dasar ini atau tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau tanpa persetujuan darl pihak yang berwenang jlka

disyaratkan. tidak berlaku terhadap Perseroan.

Dlreksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan

memberikan a.lasan untuk itu, dapat menofak untuk

mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar

Pemegang Saham apabila ketentuan dafam Anggaran Dasar

ini Ljdak dipenuhi

Apabila Dlreksi menolak untuk mendafta:rkan pemindahan

hak atas saham, maka Direksi wajib menglrimkan

pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan

memindahkan haknya selamltrat-larrJcatnya 30 (tiga puluh)

hari kalender setelah tanggal permohonan untuk

4-

5.

pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan

memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku

di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempal-

di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----

Dalam hal. terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham,

pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang

Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham 1-ersebut

hingga nalia dari pemllik baru tersebut telah tercataL

dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebuL dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan di bidang Pasar Moda] serta kel-entuan

Bursa Efek dl tempat di mana saham-saham Perseroan
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6-

dicatatkan.

Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena

kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain

yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah

berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti

haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat

disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara

tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari

saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan

apabi.Ia Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-

bukti hak itu dan tanpa mengurangi ke tentu an- ketentuan

dalam anggaran dasar lni. --

'7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang

diperdagangkan d.i Pasar Modal wajib memenuhi peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modaf dan ket'entuan-

ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

tersebut dicatatkan.

a. RUPS Ta hunan; dan---------

b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut

RUPS LuaI Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu

berdasarkan kebutuhan.

2.

3.

Istilah RUPS dafam anggaran dasar ini berarti keduanya,

yaitu RUPS Tahunan dan RUPS l,uar Biasa, kecuali dengan

tegas direncukan Iain.

RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambll

kepu rus a n

4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -----

-----R,APAT UMUM PEMEGANG SAHAM.----

--Pasal 11----------

1. RUPS adalah : -----------
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l.
RUPS Tahunan untuk menyetujui l,aporan Tahunan dladakan

paling .Iambat dalam bulan Junl setelah penutupan tahun

buku yang ber:sangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi

menyampa i kan : ------

a. l,aporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21

b.

c.

ayat (3) Anggaran Dasar ini;

Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan

mempunyai saldo laba yang positip; ---------'

Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di

Bapepam da n l,K .

Sefain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b)

dan (c) ayat ini. RUPS Tahunan dapat membahas agenda

Iain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Persetujuan Iaporan tahunan oleh RUPS Tahunan, be.rarti

member.ikan pelunasan dan pembebasan tangqung jawab

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan sefama tahun buku yang lalu, sejauh tlndakan

tersebut tercermin dalam Iaporan tahunan kecuafi

perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana

' -.t ^--.,^

7. Dalam Acara RUPS dapat iuga dimasukkan usul-usul yang

diajukan oleh : -----

a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang

Saham yang mewakili paling sedikit 1/70 (satu per

sepuluh) dari lumlah seluruh saham yang telah

ditempatkan ofeh Perseroan dengan hak suara;

b. Usul-usul yang bersanqkutan harus sudah diterima oleh

(tujuh) hari kalender sebelum l-anggalDireksi
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-TEMPAT. PENGUMUMAN. PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYETENGGARAAN-

-----RJAPAT UMT'M PEMEGANG SAIIAM-----

---Pasa1 L2----------

1. RUPS wajib dllakukan di witayah Republik Indonesia,

yaitu dapat diadakan di : -------

a, Tempat keduduka n Perseroan;

b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang

pa ngqi Lan RUPS . ----

utama; aLau

C.

2- Pengumuman RUPS dilakukan pallng lambat 14 (empat belas)

hari Kalender sebelum pemanggi.lan RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal

pemanggi -L an

3. a, Pemangqilan RUPS dilakukan patlng lambat 14 (empat --
belas) hari Kalender sebelum RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanqgal

b.

_D.UPS. ------

Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling larTrbat

7 (tujuh) hari Kalender sebelum RUPS keciua dilakukan

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

tanggal -. RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS

pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai

kuorum, Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi

peraturan Pasatr modaf dan peratutran perundang-

undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek dj.

Tndonesia di tempat di mana saham-saham perseroan

d cata:kir: -

Dafam Pemanggifan RUPS wajib dlcantumkan tanggaJ.,

Tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan

LL_L a Ld - l<al: .
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d.

waktu/ tempat/ mata acara. dan pem.jce ri tahuan bahwa

bahan yang akan dibicarakan dafam RUPs tersedia di

kantor Perseroan sesuai dengan Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas kecuali diatur fain dalam

peraturan perundang-undanqan di bidang Pasar Modal.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)

hari Kalender dan paling tambat 21 (dua puluh satu)

hari Kalender dari RUPS pertama.

4. Tanpa mengurangi ketentuan .laln dalam Anggaran Dasar

ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan

Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran

Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan

cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu)

surat kabal: harian berbahasa Indonesia berperedaran

secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi,

kecuali ditentukan Iain dafam peraturan perundang-

undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Moda1.

5.

6-

Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan -----

ha1-ha1 yang berbentut:an kepentingan, dilakukan dengan

mengikuti peraturan Pasar Moda.I .

Penye.I enggar aan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

anggaran dasar dapat dilakukan atas permintaan : -------

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -------

bersama-sama mewakili 7/70 (satu persepuluh) atau

.tebih dari jumlah seluruh saham dengan hak sual:a;

b. Dewan Komi sari s



KA hI'i.J P. NO 
'ARISYU,[, Iil S"F]-

RUPS dlpimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang

3.

ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dafam hal semua anggol_a

Dewan Komlsaris tidak hadir atau berhalanganf maka RUPS

dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang

ditunjuk oleh Direksi. Dafam haI semua anggota Direksi

tidak hadir atau berhafangan, maka RUPS dipimpin oleh

pemeganq saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari

dan o-Len peserLa oUPS. ------

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh

Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan a1-as ha

yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh

anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai

benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabifa semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan

kepentingan. maka RUPS dipimpin oleh safah satu Direktur

yang ditunjuk ofeh Direksi. Dalam hal salah satu

Dir:ektrur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturari

kepentingan atas haf yang akan diputuskan dalam RUt,S.

maka RUPS dipinipin oleh anggota Direksi yang tidak

mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota

Direksi mempunyai benturan kepenttingan/ maka RUpS

dipimpin oteh salah seoranq pemegang saham independen

yang ditunluk oleh pemegang saham lainnya yang hadir

dalam RUPS

Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir

membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam

inues aifrut Berita Acara Rapat, yanq untuk pengesahannya
I

I

lditandatangani ofeh Plmpinan RUPS dan seorans pemeganq
I

lsaham atau kuasa pemegang. saham yang ditunjuk oleh dan
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l;-t 
mereka yanq hadi r dalam RUPS . Berita Acara Rapat

I tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang

I

I saham dan p.ihak ketiga tentang keputusan dan segala
I

lsesuaLu yang teriadi dd'an aUDS

I

Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini

tidak disyaral-kan apablla Berita Acara itu dibuaL daLam

6.

ben cuk Akta Nora.ris

Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan

keLentuan dalam ayat (4) dan (5) pasal ini berlaku

sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak

ketiga tentang keputusan dan seqala sesuatu yang terjadi

C" a:n PL PS

ke:eni-idrr :

a. Dalam RUPS .Iebih dari l/2 (satu perdua) bagian dari

jum]ah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

diwakill dan keputusan RUPS adalah sah jika disetulul

oleh lebih dari L/2 (satu per. dua) bagian dari

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam haf kuorum sebagalmana dimaksud dalam huruf (a)

di atas tidak tercapai, iraka 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

--- --- ---- -KUORUM, HAK SUARTA DAN KEPUTUSAN DAIAM------ --- --

- ----RJAPAT T'MUM PEMEGANG SAHAM-----

---Pasa1 14--- -- -- - --

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini,

kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap haI-ha1

yang harus d.iputuskan dalam RUPS termasuk pengefuaran

Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti
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C.

diwakili dan keputusan dan keputusan RUpS dilakukan

jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dafam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam

anggaran dasar ini dan peraturan p e rundang_undangan

yang berlaku

Dalam haI kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka

atas permohonan perseroan, kuorum kehadlran, jumlah

suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan. dan

waktu penyelenggaraan RUpS dltetapkan oleh Ketua

Bapepam*1,K.

RUPS untuk perubahan anggaran dasar perseroan yanq

memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut : ----------
a. RUPS, dlhadiri oleh pemegang saham yang mewakili

paling sedikit 2/3 ld,,:a per tiga) bagian dari jumtah

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan

adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUpS. ------
b. Dafam ha1 kuorum sebagaimana dlmaksud datam huruf (a)

di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat

mengambil- keputusan yang sah apabila dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili pating sedikit 3/5 (tiga
per lima) bagian dari jumtah seluruh saham dengan hak

suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
disetujui oteh lebih 1/2 (satu pet: dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUpS.

c. Dafam haf kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka

I atas permohonan perseroan/ kuorum kehadiran. jumlah
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3.

suara untuk menqambll keputusan, pemanggifan/ dan

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua

Bapepam-LK. Perubahan Anggaran Dasar: tersebut harus

dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa

Indonesia.

RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau

menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang

merupakan febih dari 508 (tima pu.luh persen) jurnlah

kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan. peleburan, pengambilalihan, pemi s ahan,

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,

dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai

tr'e. ikut : -----------

a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 3/4 (tlga per empat) baglan

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari

3/4 (t:-ga per empat) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir: dalam RUPS,

b. Da.Iam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

di atas tidak tercapai. maka RUPS kedua dapat

mengambll keputusan yang sah apab.ila dihadiri oleh

pemegang saham yang mewaklli paling sedlkit 2/3 ldua

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah dan keputusan adalah sah jika

disetujui oleh lebih d,ari 3/4 (tiga per empat) bagian

dari sefuruh saham dengan hak suara yang hadlr dalam

RUPS; oan

Da]am hal kuorum Rapat kedua tidak tercapal/ maka
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4-

atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah

sua.ra untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua

Bapepam-LK.

RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan

kepentingan, difakukan dengan ketentuan sebagai

berikut: ------------
a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan

dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan

keputusan yang disetuju1 oleh pemegang saham

independent yang tidak mempunyai benturan

kepentingan;

b. RUPS dihadiri oleh pemeqang saham independen yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah sefuruh saham dengan hak suara yang sah yang

dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan

ada.Iah .sah jika disetujul oleh pemegang saham

independent yang mewakili lebih dart l/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh saharn dengan hak

suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham

independen;

c. Dalam hal kuorum sebaqaimana dimaksud dafam huruf (b)

di atad:' tidak tercapai, maka da]-am RUPS kedua,

keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham

independen yang mewakili leblh dari 7/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham

independen dan disetujui oleh febih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah saham yang dimifiki oteh
pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
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4.

atas permohonan Perseroan, kuorum kehadlran, jumlah
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan o Leh Ketua
Bapepam-LK.

transaksl yang mempunyai benturan

dengan ke tent uan seoao.,
berikut: ------------
a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan

dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan
keputusan yang disetujul oleh pemeqang saham

independent yanq tidak mempunyai benturan
kepentingan;

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah se.Iuruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimilikl o.leh pemegang saham independen dan keputusan
adalah sah jika disetujul oleh pemegang saham

independent yang mewakili lebih C,ari l/2 {satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dirniliki oleh pemegang saham

independen;

c. Dalam haf kuorum sebaga.imana dimaksud dalam huruf (b)

di atas . tjdak tercapai. maka dalam RUPS kedua,
keputusan sah apabila dlhadiri oleh pemegang saham

independen yang mewaklfl febih .darl 7/2 (satu per
dua) baqian darl jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki ofeh pemeganq saham

lndependen dan disetujul oleh Lebih dari 7/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah saham yang dimilikj oleh
pemegang saham independen yan! hadir dalam RUps; dan

RUPS untuk menyetuj ui
kepenl-ingan, dilakukan
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5.

d. Dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka

atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran. jumlah

suara unt.uk mengambil keputusan. pemanggilan, dan

waktu penyelenggaraan RUPS dltetapkan oleh Ketua

Bapepam-LK.

Yang berhak hadir da]am RUPS adalah pemegang saham yang

namanya tercat.at dalam Daftar pemegang Saham perseroan,

1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS

dengan memperhatikan peraturan pe rundang-undangan yanq

berlaku dan ketent.uan Bursa Efek di tempat dl mana

saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemeganq saham fain
atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan

nenperhatikan peratufan perundanq-undangan yang berlaku.

Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya

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

Pemegang s4ham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap

menqeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkul-an

dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. -

. Pemungutan suara di.Iakukan secara 1isan, kecua.li ------

apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. dan dengan memenuhi ketentuan

dalam anggaran dasar ini. ----

12. Pemeqang saham dapat juga mengambil keputusan

tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua

6.

I
1.

B.

10

-i 
1

yang sah

Pemegang
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Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua

Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang

diajukan secara tertulis serta menandatanganf ----------

persetujuan tersebut. Keputusan yang diarnbil dengan cara

demik.ian mempunyai kekuatan yanq sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam RUPS. ------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksf.

2. Direksi terdiri dari sedikit*dikitnya 3 (tlqa) orang,

yang terdiri dari : -

Utama;a. 1 (satu) orang Direktur

b. 2 (dua) orang Direktur

memperhatikan peraturan

aLau 1ebih. dengan -----

yang berlaku di bidang Pasar

3.

llodal. -----

b. Menjadi anggota Direksi atau anggoLa

Yang dapat diangkat sebagai anggota D.ireksi adalah orang

perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum,

kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya

pe rnah : -----------

a. Dinyarakan pa il ic;

yang dinyatakan bersafah menyebabkan

Dewan Komis ari s

suatu Pe-rs eroan

dinyaLa|<an paitj u; aLau -------

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yanq merugikan

keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor

keua:rgan

Persyaratan anggota Direksi wdjib mengikuti ketentuan :

a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

4.
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5.

6.

c. Peraturan p e r undang - unda n gan yang terkait denqan
I

I keOiatan usaha Perseroan. -------

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal

ini dibuktikan dengan surat yanq disimpan oteh ------,--
Perse:can.

Pengangkatan anggol-a Direksi yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dafam ayat (3) pasal

lni batal karena hukum sej ak saat anggoi-a Di.reksi

lainnya atau Dewan Komisat:is mengetahui tidak

terpenuhinya persya.ratan tersebut. Dalam jangka waktu

paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak

diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris

harus mengumumkan batalnya pengangkai-an anggota Direksi

yang bersangkutan dalam s e kur:angkur angnya 1 (satu) Surat

Kabar dan membe ri t.ahu kannya kepada Menteri untuk dicatat

da - am dafrar Perse roan.

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh

RUPS, penganqkatan tersebut berlaku sejak tanggal yanq

ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan

berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima)

setefah tanqgal penganqkat.an ia (mereka), kecuali

apabita ditentukan .lain dalam RUPS. ------

Anggota D.ireksi setelah masa jabatannya berakhir dapat

diangkat kembaLi sesuai dengan kepuLusan RUPS. ---------

a. RUPS dapat meflberhentikan para anggota Direksi -----

sewaktu-waktu dengan menyebutkan a.lasannya.

Alasan pemberhentian angqota Direksi sebagaimana

dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota

Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhl

persyaratan sebaqai anqgota Direksi yanq antara lain

7.

b.
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me.Iakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau

karena a.Iasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -
c. Keputusan perTberhentian anggota Dlreksi tersebut

diarnlcil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

membe.Ia diri dalam RUPS. ------

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut

tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan ticiak

berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e. Pefllcerhentian anggota Direksi berlaku seiak ---------

ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dafam butir (a)

ayat ini atau tanqgal fain yang ditetapkan dalam

kepu tusan RU PS . ------

10. a.

b.

C.

d.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan dlrl ---

dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

Perseroan wajib menye l enggara kan RUPS untuk

memutuskan permohonan penqunduran diri angqota

Dlreksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam

pu.Iuh) hari Kafender setelah diterimanya surat

pengunduran diri. ------

Da.Iam hal Perseroan tidak menye I enggara kan RUPS dalam

jangka wakl-u sebagaimana dimaksud dalam ayaL ini,

maka ,d'engan lampaunya kurun waktu tersebut,

pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa

memerlukan persetujuan RUpS,. dengan memperhatikan

butir (g) Pasal 15 ini. -------

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif/ angqota

Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai

dengan Anggat:an Dasar dan peraturan perundang-
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T*ou., vans oer-LaKu,l
I e. terhadap anggota Dlreksi yang mengundurkan d.iri
I

f.

11. a.

q.

sebagaimana tersebut dl atas tetap dapat dimintakan

pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak

pengangkatan yang bersangkutan hingga tangqal

disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang

mengundurkan dirl diberikan setelah RUPS Tahunan

membebaskannya. --------

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri seh.ingga

mengakibatkan jumtah anggota Direksi meniadl kurang

dar.i 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut

sah apabila tetah ditetapkan oleh RUPS dan telah

diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi

persyaratan minimal jumlah anqgota Direksi

Anggota Direksl sewaktu-waktu dapat diberhentikan --

untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan

menyebutkan alasannya.

Penberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ---

butir (a) diberitahukan secara tertul.is kepada ------

anggota Direksl yang bersangkutan. -----

Anggota D.ireksi yang diberhentikan semenLara tersebut

tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud

d.a1am anggaran dasar inr. -------

DaIam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh

lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian

sementara harus diselenggarakan RUPS. ------

b.

C.

d.

e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud

anggota Direksi yang bers angkutan

untuk membefa diri dalam RaPat

pada butlr (d)

diberi kes empatan

apabila anggota

38



1o...X", yang diberhentikan sementara tersebut hadir
I

I ca1an Rapat. -----

f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian

semen La ra tersebuL

Dalam haf RUPS menguatkan keputusan pemberhentian

sementara, anggota Direksi yanq bersangkutan

h.

diberhentikan untuk seterusnya.

Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementa.ra

tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi

yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak

menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat.

dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan

sementara tersebut mener.ima keputusan RUPS. ---------

Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) har.il.

kalender setefah tanggal pemberhentlan sementara

sebagaimana dimaksud pada butlr d ayat ini RUpS tidak

diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambll

keputusan, maka pemlcerhentian sementara anqgota

Direksi tersebut menjadi batal.

12. RUPS dapat :

a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seoranq

anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya;

ataJ - --i----

l"
Mengangkut oranq lain untuk mengisi jabatan seorang

anggota Direksi yang mengundurkan diri dari ---------
jabatannya; atau -------

c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk
I

I mengis i suaru -towongan; aEau -----r-
I

d. Menambah jumlah anggota Direksi baru. ---*--
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menqgantikan
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anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi

yang mengundurkan diri atau untuk mengisi Iowongan

ada.Iah untuk sisa masa jabal-an dari Direktur yang

diberhent i kan/ di gant i kan tersebut dan masa jabatan dari

penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk

sisa masa jabaLan dari Direksi yang masih menjabat pada

masa itu, kecuali apabila ditentukan lain da.Iam RUPS.

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya

berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : -------*---

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

I berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
I

I

b. Tidak lagi memenuhi per:syaratan perundang-undangan
I

I yang berraku; atau

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. ------

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi

(jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tel:sebut

15.

oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -- -

Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena

sebab apapun yang mengakibatkan iunlah anggota Direksi

kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 pasal ini, maka setambat-lan laLnya 50 (enam

puluh) hari kalender setelah lowongan itu. harus

diadakan RUPS untuk mengisi .Iowongan tersebut, denqan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di bidang Pasar Modaf

Apabila jabatan Direktur Utdma Iowong dan selama masa

penggantlnya belum diangkat atau befum memangku

jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk

oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur

14.

16
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Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung iawab yang

i Direktur Utama.sama s ebaga

Da.Iam hal

ketentuan

Perseroan,

seluruh anggota Direks i

dafam Pasal 79 ayat

lowong maka ber.laku

(4) anggaran das ar

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

----Pasal 16- -- -- -----

1. Direksi bertanqgung jawab penuh da1am melaksanakan

tugasnya untuk kepentingan Perseroan dafam mencapai

maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap angqota Direksi wajib dengan itikad balk dan

3.

penuh tanggung ;awab menjalankan tugasnya dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

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

Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara

langsung baik dl dalam maupun di luar pengadilan tentang

segala hal dan dafam segala kejadian. mengikat Perseroan

dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta

menjalankan segafa tindakan, baik yang mengenai

kepengurusan maupun kepemifikan, akan tetapl dengan

pemb6 -asan un -uk :

a. Perbuatan hukum menga I ihkan/me I epa s kan barang tidak

bergera]< 
" 
yang jumlahnya melebihi batas yang dari

waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisar.is,

dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan

Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan Pasaf 14

dyo L \J/ i ---_------

b. Menerima atau mem.lf,eri pinjaman uang dalam jumlah yang

lmelebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan
I

loleh Rapaf Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan aLau
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4-

5.

pemlf,erian pinjaman uang tersebut tidak memerlukan

persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan Pasar Modal;

c. Melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru atau

turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun

di luar negeri, yang jumlahnya melebihi batas yang

dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan

Komisaris, sepanjang haI tersebut tidak memerlukan

persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan pasar Modal;

Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris,

dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (4) 1-ersebut

di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang

berf a ku .

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar

yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh

persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)

transaksi atau lebih. baik yang berkaitan satu sama lain

maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut

adalah transaksi pengalihan kekayaan be.rsih Perseroan

yang terjad.i datam jangka waktu 1 (satu) tahun buku,

harus mendapat persetujuan RUPS dengan syaraL dan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)

anggaran daiar Perseroan. -------

Perbuatan hukum untuk mefakukan Transaksi MaLerial,

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentinqan

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di bldang Pasar Modal yanq memerfukan

persetujuan dari RUPS Perseroan adafah dengan syarat-

syarat sebagaimana diatur dafam peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.

42



fU *r"ktur Utama berhak dan berwenang bertlndak untuk -
I

ldan atas nama Direksi serta sah mewakili perseroan; -
ll
I b. Da.Iam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhafangan
I

karena sebab apapun juga, hal- mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur

dari anggota Direksi lainnya secara bersamasama

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta sah mewakili Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi

ditetapkan oleh RUPS/ dalam ha] RUPS tidak menetapkan,

maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksl

ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. --------

8. Da]am haf Perseroan mempunyai kepentingan yang ---------

bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota

Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota

Direksi lainnya dan dafam hal Perseroan mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh

anggota Direksi, maka dalam ha1 ini Perseroan diwakili

o.Ieh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan

p e runda n g - undan ga n yang berlaku

--RJAPAT DTREKSI-----

-----Pasal 17----------

1. Rapat nireksi dapat diadakan setiap waktu bilamana

dianggap perlu oleh seorang atau .Iebih anggota Direksi

atau atas permintaan tertul.is dari Dewan Komisaris atau

atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau

lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 {satu per: sepuluh)

bagian dari jumlah sefuruh saham yang telah ditempatkan

oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi di.lakukan oleh anggoLa Dlreksi
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l'

3.

4.

6.

1.

8.

yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16

ayar (6) anggaran dasar -Lni

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan

sarana apapun dalam bentuk tertu.Iis yang disampaikan

kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiqa)

hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak

memperhitunqkan tanggaf Pemanggilan dan tanggal Rapat. -

PemanggiJ-an tersebut harus mencantumkan acara Rapat.

tangga.I, waktu dan tempat Rapat. -----

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan

dicatatkan asal saja dalam wilayah Repubfik Indonesia.

Apablla semua anggota Direksi hadir atau diwakili.

pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan

dan Rapat Direksi dapat dladakan d.i manapun juqa di

datam wilayah Repub.lik Tndonesia dan berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat

Rapat Direksi dipinipin oleh Direktur Utama.

Datam haf Direktur Utama tidak hadir atau berha.Iangan

untuk menqhadiri Rapat Direksi. hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi

dipimpin.olgh salah seorang anggota Direksi yang dipilih

oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat

tersebut. -----------.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat

Direksi hanya oleh seorang .anggota Direksi yang lain

berdasarkan surat kuasa.

Rapat Direksi ada.Iah sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat apabila lebih dari l/2 (satu per dua)
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Tb.rt-, dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakill
I

I a"tu* RapaL. -----
. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berd.asarkan

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dianbit

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ter.sebut. -----------

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju

I sama berimbang maka usul tersebut di to.lak.
I

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang

diwakilinya.

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan

cara apapun baik secara Iangsung maupun secar.a tidak

Iangsung mempunyai kepentingan dafam suatu

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan,

dafam mana Perseroan menjadi safah satu pihaknya

harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat

Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam

pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan transaksi atau kontrak tersebut. kecuali jika

Rapat Direksi menentukan lain. ---**-

Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh s eorang

oleh Pimpinan Rapat

oleh Pimpinan Rapat

lainnya yang hadi r

dan/atau diwakili dafam Rapat yang bersangkutan. Apabita

berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan

72

yang hadir da.lamRapat yang d.itun j uk

dan kemudian harus ditandatingani

dan oleh seorang anggota Direksi
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tersebut tidak dlsyaratkan. -----

Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan

ketentuan ayat (12) pasal ini merupakan bukti yang sah

mengenai keputus an keputus an yang diambif dalam Rapat

Direksi yang bersangkutan, baik un1-uk para anggota

Direksi maupun untuk pihak ketiga.

Direksi dapat juga mengambil keputus an- keputus an yang

sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dir:eksi' dengan

ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah

diberitahukan secara tertulis tentang usuf-usuL yang

bersangkutan dan semua anggota Direksi merTlcel:ikan

persetujuan mengenai usuf yang diajukan secara tertulis

serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan

yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

14-

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam

Rapat Direksi. ---------

----------DEWAN KOMr SARr S - - - -- - - - - - -

---Pasa1 18----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua)

oranq anggota/ yang terdiri dari : -----

a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;

b. 1 (satu) orang anggota Dewan

dengan memperhaLikan Pera tura n

Pasar Modal

dan --------

Komisaris atau Iebih;

yang ber.Iaku dibidang'

2.

3.

Setiap anggota

sendiri-sendiri

Komisaris atau

Yang dapat diangkat sebagai

adalah orang Perseorangan Yang

Dewan Komisar:is tidak dapat bertindak

melainkan berdasarkan keputusan Dewan

berdasarkan penunjukan dari Dewan

anggota Dewan Komi s ari s

cakap melakukan Pe rbuatan

Komi sari s
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hukum. kecuali dalam

pengangkatannya pernah :

(1ima) tahun sebel,umwaktu

a. Dinyatakan paiIiL;

b. Menjadi anggota Dire ks i

yanq dinyatakan bers alah

dinyatakan pailit; atau -------

c. Dihukum karena me.lakukan tindak pidana

keuangan negara dan/atau yang berkaitan

keu"igar..

Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajlb menglkuti -*--

a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatasi

b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Peraturan pe rundang-undangan yang terkait dengan

kegiatan usaha Perseroan. -------

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal

ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh ---------

Pe i ser oa:1 .

Pengangkatan angqota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi

pe.rsyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayal- (3) pasal

ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan

Komisaris. - l"lainnya atau Direksi mengetahui tidak

terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak

diketahui, angqota Dewan Komisaris lalnnya atau Direksi

harus mengumumkan batalnya ilengangkatan anggot.a Dewan

Komisaris yang bersangkutan da.lam s e kurang* kurangnya 1

(satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasionaf dan

meflrbe r i tahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam

atau anggota Dewan Komlsaris

menyebabkan suatu Pers eroan

yang merugi kan

dengan sektor
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1.

8.

ciaftar Perse roan .

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan

oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal

yang ditentukan dafam RUPS dimana ia (mereka) diangkat

dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5

(.1ima) setelah tanggal pengangkatan .ia (mereka), kecuali

apabila ditentukan lain dalam RUPS. ------

Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir

dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. ---

9. a RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan --------

Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan a.lasannya.

Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris --------

sebaqaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apab.ila

anggota Dewan Komlsaris yang bersangkutan tidak fagi

memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisal:is

yang antara .Iain melakukan tindakan yang merugikan

Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai

tepat oleh RUPS. ------

Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisarls

tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan membela diri dalam RUPS. ------

PerT f,erian kesempal-an untuk membela diri tersebut

tidak diperlukan dalam ha1 yang bersangkutan tidak

berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemlcerhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak

ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a)

ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam

keputusan RUPS . ------

10. a. Seoranq anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan

lairi O".i iabatannya dengan memlf,eritahukan secara
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tertulis mengenal maksudnya tersebut kepada

b. Perseroan wajib menyelengqarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan

Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam

puluh) hari kalender setelah diterimanya surat

pengunduran diri. --

C. Dalam hal Perseroan tidak me nye l enggara kan RUPS dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,

maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut,

pengunduran diri anggota Dewan Komisarls menjadi sah

tanpa memerlukan persetujuan RUPS/ dengan

memperhatikan ketentuan butir (g) pasal ini

Sebe]um pengunduran diri berlaku efektif, anggotad.

Dewan Komisarisyang bersangkutan tetap berkewajiban

menyelesaikan tuqas dan tanggung jawabnya sesuai

dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundanq-

undangan yang ber I aku

e. Terhadap anqgota Dewan Komisaris yang mengundurkan

diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat

dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota

Dewan Komisarls sejak pengangkatan yang bersangkutan

hingga .tanggal disetujuinya pengundut an dirinya dalam

RUPS. ------

f. Pembebasan tanggung jawab anqgota Dewan Komisaris

yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan

membebaskannya. --------
g. Da.Iam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri

I sehinqga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris
Ilmenjadl kurang dari 2 (dua) orang. maka pengunduran
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diri tersebut sah

dan telah diangkat

sehingga memenuhi

apabi.Ia telah ditetapkan oleh RUPS

anggota Dewan Komisaris Yang baru,

persyaratan minimal jumlah anggot a

11.

Dewan Komi saris

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir

dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris

a. Dinyatakan pailit atau ditar:uh dibawah pengampuan

I

I berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
I

b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

karena ketentuan dari suatu undang-undang atau

peraturan perundang-undangan yanq berlakui atau -----

c. Meninggal dunia; atau

d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS. ------

Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dar:i anggota

Dewan Komisaris ditetapkan o.leh RUPS. ------

Bifamana jabatan seorang anqqota Dewan Komisaris lowong

sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris

kur:ang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu

selanlbat-lambatnya 50 (enam puluh) hari sesudah

terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan

tersebut dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasan Modal' -

Apabila jabatan Komisaris UEama .Iowong dan selama

penggantinya belum diangkat atau belum memangku

jabatannya, maka salah seorang anqgota Dewan Komisaris

yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan

menj alankan kewaj iban Komisal:is Utama dan mempunyai

wewenang serta tanggunq iawab yang sama sebagai
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Komisaris [Jr ama . -----

-TUGAS DAN I{EWENANG DEWAN KOMTSARIS- - - - - - - - - - - -

----Pasa1 19---- --- -- -

1. Dewan Komlsarls melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengu.rusan pada umumnya, balk

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi

nasehat kepada D i reksi. -

2 . Dewan Komisar.ls setiap waktu dalam j am kerj a kantor

Perseroan berhak memasuki bangunan dan hafaman atau

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh

Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pemlcukuan,

surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk

mengetahui segala tindakan yang telah dijaJ.ankan oleh

D: -re ks -
3. Direksi dan setiap anggota Direksl waj ib untuk

memberikan penjelasan tentang segala hal yanq ditanyakan

o.I eh Dewan Konisaris

Apabila sefuruh anggota Direksi diberhentikan sementara

atau apabila karena sebab apapun perseroan tidak

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk

sementara Dewan Komisaris diwaj ibkan untuk mengurus

Perseroan.. 'Dafam hal demikian Dewan Komisaris berhak

untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau

Iebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan

Dewan Komisaris - -------

Dalam haI hanya ada seorang

segafa tugas dan wewenang

Komisaris Utama atau anggota

I anggat:an dasar ini berlaku pula

anggota Dewan Komisaris.

yang diberikan kepada

Dewan Komi s a t:1s dalam

bag'nya
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6. Pada setlap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu

keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan

untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Dit:eksl

dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi

tersebut bertindak ber:tentangan denqan anggaran dasar

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berfaku,

pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. ---

7. Pemberhentian sementara te.rsebut denqan memperhatikan

kel-entuan dalam Pasa.l 15 ayat (11) Anggaran Dasar. -----

----..-RAPAT DEWAN KOMISARIS----------

----Pasa1 20----------

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu

bilamana dianggap perfu ofeh seorang atau leblh anggota

Dewan Komisaris atau atas permintaan t-ertulis dari

Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham

atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh)

bag.ian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan

2.

oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pemanggifan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama. Dalam haf Komisaris Utama berhalangan

karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

dlbuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris

Utama berhak dan berwenang melakukan Pemanggllan Rapat

Dewan Komisaris. ----------------.--

Pemanggilan Rapat Dewan Komlsaris dikirimkan dengan3.

sarana apapun dalam bentuk .terl-u1is, Pemanggilan mana

harus dik.ir.imkan kepada para anggota Dewan Komisaris

selambat*fambatnya 3 (tiga) hari kalendel: sebefum Rapat

tersebut dladakan atau dalam waktu yang .Iebih singkat
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TA;l am keadaan yang mendesak yaitu selambat*lambatnya 1

I

| (satu) hari kalender sebefum Rapat dengan tidak
I

lmemperhitungkan 
tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

I k.udrun mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris
I

lUtama. 
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan

I atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Pemanqgilan

| .., teUih dahulu Lidak disyaratkan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,

5_

waktu dan tempat Rapat. -----

Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan

Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat

kedudukan Bursa Efek dl tempat di mana saham-saham

Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik

fndonesia. Apabila semua anqgota Dewan Komisaris hadir

atau diwakili. Rapat Dewan Komisaris dapat dladakan

dimanapun juga asalkan dalam wifayah Republik Indonesla

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,

apabila Komlsarls Utama tidak hadir atau berhalangan

untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak per:lu dibuktikan

kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpln oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan

dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dafam Rapat

LgI5CUt]L.

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapal_ diwakiti

dalam Rapat Dewan Komisarls oleh anggota Dewan Komisarls

yang lain berdasarkan surat kuasa.

Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil

6.

't.

8.

keputus an- keputus an yang menqikat apabila lebih dari 1/2

satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau
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9.

diwakifi dalam Rapat tersebut.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ---------

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka

keputusan diartJcil" dengan pemungutan suara setuju lebih

dari L/2 (satu per dua) bagian dari jumfah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----------

Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju

sama berimbang maka usul tersebut ditolak.

a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk set.iap

anggota Dewan Komisaris fainnya yang diwakilinya. ---

10.

11.

12.

dengan cara apapun baik secara lanqsung maupun secara

tidak langsung mempunyai kepentingan dalarn suatu

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dafam

mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus

menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan

Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam

pengambilan suara mengenai .hal-hal yang berhubungan

dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika

Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. ------

Berita ag€jxa Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh

seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk ofeh

Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh

Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris

J-ainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang

bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang

Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan' -------

Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai13
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74.

denqan ketentuan ayat (12) pasal inl merupakan bukti

yang sah mengenai keputus an- keputu s an yang diambil dalam

Rapat Dewan Komlsaris yang bersangkutan, baik untuk para

anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketlga. -----
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan

keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat

Dewan Komisaris. dengan ketentuan bahwa semua anqgot.a

Dewan Komlsaris telah diberitahukan secara tertulis

tentang usul*usuf yang bersangkutan dan semua anggota

Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambll dengan cara

demiklan mempunyai kekuatan yang sama denqan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komlsaris.

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerj a

:ehur:ar:.

Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada

Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

Persetujuan laporan tahunan. termasuk pengesahan laporan

keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh

RUPS. ___-

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan

ud _ d:lq

-------P.ENCANA KER.'A. TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-------

-.--Pasal 2l----------

4.

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanqqal 1 (satu)

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desemlf,er. Pada akhir bulan Desember tiap Lahun, buku
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6.

Perseroan cii Lu Lup.

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Pe.rseroan

kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk

diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat

diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak

tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan

Dalam waktu paling .Iambat 4 (empat) bulan setelah tahun

buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun faporan tahunan

sesuai ketentuan pe rundang-undangan yang berlaku

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota

Direksi dan Dewan Komisar.is, dalam hal ada anggota

Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani

1.

8.

.Iaporan tahunan tersebut. harus disebutkan alasannya

secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan,/atau

anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak

memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap

telah menyetujui isi laporan tahunan.

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugl

dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran

nasionaf menurut tata cara sebagaimana diatur dalam

Peraturan. -Nomor x.K.2 Lentang Kewajiban Penyampaian

Laporan Keuangan Berkafa.

- - - - - - - - - - - PENGGI'NAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN- - - - -

--Pasal 22----------

1- T,aba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti

tercantum dafam neraca dan perhitungan Laba rugi yang

telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo

Iaba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang

56



2.

3.

4-

ditentukan ofeh RUPS tersebut.

Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan

keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diamlcil

dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus d.itentukan

waktu dan cara pembayaran divlden.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang

atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar

Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 anggaran

dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang

RUPS da]am mana keputusan untuk pembagian Dividen

diambil, satu dan .Iain dengan tidak mengurangi ketentuan

dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

Le r sebur dicaLaLkan

Datam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain.

maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yanq

diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dlbagi

sebagai di v iden

Jikalau perhiLungan Iaba rugi dari satu tahun buku

menunjukkan kerugian yanq tidak dapat ditutup dengan

dana cadangan, maka keruglan itu akan tetap dicatat

dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-

tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh

Iaba selapd.kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba

rugi itu belum te rtutup s e luruhnya, dengan tidak --------

mengurangi peraturan perundanq-undangan yang berlaku. -

terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran

dividen lampau, dimasukkan kedafam cadangan khusus, RUPS

mengatur tata cara pengambiIan dividen yanq telah

dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen

5. Dividen yang tidak diambil setefah 5 (lina) tahun



yang telah dimasukkan dalam cadanqan khis:s s.bagarmana

tersebut di atas dantidak diambil ciala: - a.-s-<a -.ra<tu 10

(sepuluh) tahun akan menjadl hak Perseica:. ------------

6. Mengenai saham-saham yang te.rcataa da-a:-- ::.i:sa Efek

berlaku pe r aturan-pe raturan Bursa -fe.< trr :e:-pa-- it mana

saham-saham Perseroan dicatatkan.

1. Perseroan dapat membagikan dividen r.--,=:::-- s=..- lr". tahun

buku Perseroan berakhir apablla cia:-::---1 :-::- ?enegang

Saham yang mewakifi paling sedikr-, '- --- ::-:r per

sepuluh) bag-Lan dar, saham ya:-l ::-::- :: r:-,::kan,

dengan memperhatikan proyeksi !:.:. -=:.=-:. -a.a dan

kemampuan keuanqan Perseroan.

Pembagian dividen interim drie-,a!<a--, :::iasarkan

Kepurusan RapaL Di reksi sere-Lah r-.?:.c::: -=:. :: j:::uiuan

Dewan Komlsaris, dengan memperha::<a: =i-=-- a pasal

9.

rn_. ---

DaIam hal setelah tahun buku ber:a<i:: :3:,-.-:a ?3:seroan

menderita kerugian, dividen interln 1'a:-q --:-=:- ::cagikan

harus dlkembalikan oleh Pemeqang Sa::al-. {=!aia :=:seroan.

10. Direksi dan Dewan Komisaris bei:a::trtr1:l -:-.;aa secara

tanggung renteng atas kerug.ian ?ers:::::', ia-an haI

Pemegang Saham tidak dapat mengemba-:<a:- r:-.'rtr=:l rnterim

sebagaimana'.dimaksud pada ayat (9) pasa- :::. ----------

- - -. -PENGGI'NAAN DANA CADANGAN

----Pasa1 23- - - - - - - - --

1. Perseroan waiib menyisihkan jumlah :3::::':: ca:r 'laba

bersih setiap tahun buku untuk cadanga:, ','a::q dl-'entukan

oleh RUPS dengan mengindahkan ire :a -;la:r perundanq-

undangan yang berlaku

untuk cadargar .ersebut berlaku2 . Kewai iban penyisihan
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3.

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud

apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.

Penyislhan .Laba bersih untuk cadangan dilakukan sampal

cadangan mencapa.i paling sedikit 20? (dua puluh persen)

darl jumlah modal ditempatkan dan disetor.

dalam ayat (3) pasal inl hanya boleh dipergunakan untuk

menutup kerugian yanq tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatlkan

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau

peraL-rair Pasar :,lodal

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana te.rcantum dalam

angga r an ciasa r :ni. --------

Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut

pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan

Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,

jangka waktr-r berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,

pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan,/atau

perubahan staLus Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan terbuka atau sebaliknya. wajib mendapat

persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam

peraturan pe rundang-undangan yanq berlaku

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 2AZ (dua

pufuh persen) dari jumlah modaf ditempatkan dan disetor,

RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan

untuk keperluan Perseroan. ---------

------PERI'BAIIAN ANGGARAN DASAR-------

---Pasal 24----------

1.

2.

3.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut

yang tersebut dalam ayat (3) pasal ini

hal-hal

cukup
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memperhatikan peraturan perundanga:r'.'::-; :3:-a{:

khususnya peraturan Pasar Modal

- -PENGGABUNGATiI, PEI.EBURAN, PENGA}.{BII,AIIEAN DAN PEMI SAIIAN- -

---Pasa1 25----------

5. Ketentuan mengenai pengurangan moda- je:?a:

1. Penggabungan, Peleburan, Penganbr-:-r:-=:- :: - :3::.rsahan

diberitahukan kepada Menteri denga: :-e:--pe:la.1kan

ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pe:se:.aa

ditetapkan oleh RUPS dengar- <::::- j:r s:iaTarmana

Lercantum dalanr Pasal 14 ayac .-'] ::-i;::::- j--j:j -:--. -

2. Ketentuan Iebih lanjut mengena.i Pe::?;-.::;::, .:-:b:ran,

Pengambilalihan dan Pemisahan ada-a:r s:aala-::.::-=

dimaksud dafam peraturan perunda:-f -:.1=:.:.:. -.=:-; :e:1aku

khususnya peraLuran perundang-ur-i::la:, r: a:r.:-l ?asar

i'locia-. -----

-PEMBT'BARAN, LIKUIDASI DAN BERJAKHIRNYA STATUS BADAN IIUKUM-

--Pasai 26----------

1. Pembubaran Perseroan dapat 1'--2.,':',:- a::trasarkan

keputusan RUPS dengan ketentuan s3aal:::,::-: --e::antum

dalam PasaI 14 ayat (3) anggaran cj.asa: l:,1

2. Ketentuan tebih lanjut mengenai ?=:..:.=':'.: , -:<lidasi
dan berakhirnya Status Badan Hukir. :::--::- ,':::li.-mana

dimaksud dalam peraturan perundang-j:-tra:,1::,'=:-1 :er,Laku

khususnya peraturan perundang unda:lla:, tr: :ll::l? ?asar

Plooai. -----

TEMPAT TINGGAI-..--

..--Pasal 2? ----------

Untuk hal-haf yang mengenai Perserca:. .a:a :3:--e ga:lg saham

dianggap bet tempat tinggal pada alar:,a---:-a:--a: sebagaimana
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dicatat dalam Daftat: Pemegang Saham dengan

peraturan perundang-undanganyang berlaku dan

bidang Pasat: Modaf serta ketentuan Bursa Efek

memperhat-i kan

ketentuan di

di tempat di

mana saham-saham Perseroan Cicatatkan -

da I anl

-- Akhirnya penghadap menerangkan bahwa:

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur

Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal

4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan

uang tunai melalrri kas Perseroan ofeh para pemeqang

s aha::r: -

Tuan RONAT,D WALIA / seiumlah

203.651,.770 (dua ratus tiga

juta enam ratus lima puluh

satu ribu tujuh ratus tujuh

puluh) sahar dengan rjlai -

nominal seluruhnya sebe s ar

(dua puluh milyar tiga ratus

enam puluh lima juta seratus

tujuh puluh tujuh ribu -----

Rupiah) i. ----------

Iuan STEPHEN WALLA, s e j umlah

. Rp.20.365. 177 .000, -

203.65L.770 (dua ratus tiga
juta enam ratus lima pulutr

satu ribu tujuh ratus tujuh

puluh) saham derg-ln nilri --
nomina1. seluruhnya sebesar. .

uh miJ-yar tiga ratus(dua
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I enam puluh lima juta seratus
I

I tujuh puluh tujuh ribu -----
I

I Rupiah) ; ----------

L' :- *yo,,yu GABY VIIDiIA,]AD r, -----
I

A

sej unlah 196.039.780

(selatus senlcilan puluh enam

juta tiga puluh seobilan ---

ribu tujuh ratus delapan ---

puluh) saham dengan nilai --

nomina]- seluruhnya sebesar...

(senbilan belas milyar enan

ratus tiga juta sembilan ---

ratus tujuh puluh delapan --

ribu Rupiah) ; --------------

. . &). 19. 603. 978. 000, -

Nyonya INDAHTATI WIDJAJADI.

sejumlah 160.350.820

(seralus. enam puluh juta ---

tiga ratus lima puluh ribu

de].apan ratus dua puluh) ---

saham dgngan nilal nominal - .

se]uruhnyasebesar. .....ry).16.035.o82.000,-

(enam belas milyar tiga

puluh .J,i4a juta delaPan

puluh dua ribu Rupiah) ;

5. Tuan Insinyur SUGITO

I wrNanxo, sej umrah

I

I 
152.738.830 (seratus lima .--

Inrtrrn dua juta tujuh ratus
I

I tiga puluh delaPan ribu ---
I

I delapan ratus tiga Puluh) --
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enqan nilai nominal -

6.

seluruhnya sebesar. .....Rp.L5.273.883.000.-

(lj-ma belas milyar dua ratus

tujuh puJ.uh tiga juta

de].apan ratus delapan puluh

tiga ribu Rupiah) ; -- '- - -

Nyonya GITAWATI WINARKO, ---

sejumlah 40.730.360 (empat -

puluh luta tujuh ratus tiga

puluh ribu tiga ratus enam

puluh) saham dengan nllal --

nominal seluruhnya sebesar. . . ..Rp.4.073.035.000,-

(empat milyar tujuh puluh --

tiga juta tiga puluh enam

ribu Rupiah) ; --------------

7. Tuan GUNARI{AN WINARKO,

sejumlah 20.365.180 (dua ---

puluh juta tiga ratus

puluh J.ima ribu seratus

de].apan puluh) saham dengan

nilai nominal s e.luruhnya ---

sebesar. ..Rp.2.036.518.000,-

(dua milyar tiga puluh enam

luta lima ratus de]-apan ----

belas ribu Rupiah) ; --------

8. Tuan DIPOYONO WINARKO.

sejumlah 20.365.180 (dua ---

puluh juta tiga ratus enam

puluh lima ribu seratus ----

delapan puluh) saham dengan
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Susunan anqgota Direks r

adalah sebagai berikut :

dan' Dewan Komisaris Perseroan

nilai nominal seluruhnya ---

sebesar. ..Rp.2.036.518.000.-

(dua mi]-yar tiga puluh enam

juta lima ratus delapan ----

belas ribu Rupiah) ; --------

CENTRAL TOWER CAPITAI, PTE.

LTD., s e j umlah 472.018.070 -

(empat ratus tujuh puluh dua

juta de].apan be]-as rj"bu ----

tujuh puLuh) saham dengan

n j-f al nominal seluruhnya ---

sebesar. ..Rp.47.201.807.000,-

(empat puluh tujuh milyar --

dua ratus satu juta delapan

ratus tujuh ribu Rupiah), --

-sehingga seluruhnya berj umlah

L.469.gLL.760 (satu milyar ----

empat ratus enam puluh senbilan

juta sembilan ratus sebelas ---

ribu- tujuh ratus enam Puluh).

saham dengan ni.Iai nominal ----

seluruhnya sebesar. . Rp.146.991 .176.000,-

' (seratus.gnipat puluh enam ----

miJ.yar s;ribilan ratus sembilan

puluh satu juta seratus tujuh

pulutr enam ri.bu RuPiah)

2.

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan RONALD TIA].LA, Iahir di -
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iiff-.4i.,g..,, pada tanggal 24

(dua puluh empat) oktober 1972

(seribu sembilan ratus tuj uh

puluh dua) , swasta, bertempat

tinggal di Surabaya, Jalan -----

Dharma Husada Indah 1Blok L/8-

9, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 009, Kefurahan Mulyorejo,

Kecamatan Mulyorejo, Surabaya,

pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) 3578262410720003, Warga --

Neqara lndone s ia;

- Dire ktur

f- nirertur

Tuan Insinyur KRISNA -. ---------

| ,^nr*o*ro, tersebut;

Tuan Insinyur SUGIIO WINARKo, --

r fahir di Surabava, nada tanggalt'
| 23 (dua puluh tiga) Agustus 1949

I

| (seribu sembilan ratus empaL

II pu-Luh qemba-tan ) , swasta,
I

I bertempat tinggal di Surabaya, -
I

I 
Jalan Mayor Jendera.I Sunskono

I Xompleks Seruni D-5, Rukun

I

I 
TeranOSa 003. Rukun Warga 002.

I Xe-Lurahan Dukuh Pakis, KecamaLan

I ouorn ,ror=, surabaya, pemegang

| *.ra, Tanda penduduk oengan
I

I Nomor Induk Kependudukan (N-LK) -
I

I 3578212308490001, Warga

I

I Nega ra fndonesia;
f-
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Di rektu:r

- Dir e ktur

Tuan I,UCAS FIR}4AN DJAJANTO, ____

lahir di Surabaya, pada tangqa.l

27 (dua puluh satu) Eebruari

1968 (seribu sembilan ratus enam

puluh delapan) . swasta /

bertempat tinggal di Surabaya. -

Jalan Lidah Bukit Mas Barat xII

c6-2, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 006, Kelurahan lidah

Wetan. Kecamatan l,akar Santrl,

Surabaya, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) ------

351818214268 0003, Warga. Negara -

Indones ia; -------

Nyonya TRISNAWATI TRISNA,JUANA, _

Iahir di Malang, pada tanggal 23

(dua pu]uh tiga) NoveITIber 1950

(seribu seITIlciIan ratus lima

puluh) , swasta, bertempat

tingqal di Surabaya, Jalan

Kamboja nomor 11, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 010., Kefurahan

Ketapang, Kecamatan Genteng,

Surabaya, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

L2.5611.631150.0001, Warqa -----

Neqara Indonesj a. --------------

KOMISARIS:
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Tuan WILLY VIAILA, ]ahlr di

Donggala, pada tangga] 11 ------

(sebelas) April 1949 (seribu ---

sembilan ratus empat puluh -----

sembifan) , swasta, bertempat ---

tinggal di Dharma Husada Tndah

B/3, Rukun Tetangga 001, Rukun -

Warga 008. Kelurahan Mulyorejo,

Kecamatan Mulyorejo, Surabaya,

pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) 3578267144490002, viarqa --

Nega ra -tndones i a; -------

Nyonya II{DAHTA! I WID,TA,JADI, ----

Iahir di Surabaya, pada tanggal

25 (dua puluh Iima) Juli 1950

(seribu sembi.Ian ratus lima ----

pufuh), swasta, bercempar

tinqrgal di Surabaya, ,fafan Pakis

Bukit Anggrek v/32-33, Rukun ---

Terangga 003, Rukun Warga 005,

Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan

Dukuh Pakis, Surabaya, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3578216507500002, Warga Negara -

tndonesia.

- Komi s ari s

\'

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai -----

buktinya:
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-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggai

seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadir:-

oleh : -----

1. Nyonya suhartini, Sarjana Hukum, Iahir di Jakarta, pada

tanggal 16 (enam belas) Nope lJcer 1972 (seribu semlf,.ilat:

ratus tujuh puluh dua) / bertempat tinggal di Jakarta,

2.

Jalan Karang Anyar C Raya nomor 40 B, ,lakarta Pusat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.50A2.561L'72 '0218,

Warga Negara Indonesia;

Tuan Iswandi, Sarjana Hukum, tahir di Jakarta/ pada

tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus

tujuh puluh) , swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PTB

Duren sawit Blok M/28, Rukun TeLangga 015. Rukun warga

008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

09.5407.070970.0099, Warga Negara Indone s ia;

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-

saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan o.leh saya, notaris -----

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandat angani I ah --

akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris' ---

Diperbuat dengan tidak ada perubahan.

Asli akta i'ni telah ditandatangani dengan sempurna' ----

-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya' ---

Notaris - JakarLa
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