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Saham"), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, perseroan terbatas PT ----

VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang -------------

anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam :------- 

- Akta Pendirian tertanggal 23-11-2007 (dua puluh tiga Nopember dua ribu ---- 

tujuh) nomor 06, yang dibuat di hadapan FIRDHONAL, Sarjana Hukum, ------

Notaris di Jakarta Timur, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat ----------------

Keputusannya tertanggal 11-12-2007 (sebelas Desember dua ribu tujuh) -----

nomor C-06048 HT.01.01-TH.2007;------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 23-10-2012 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua belas) ------ 

nomor 03, yang dibuat di hadapan MUSTAQIM YUNUS, Sarjana Hukum, ----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah -------------

mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-11-2012 ------

(dua puluh tiga Nopember dua ribu dua belas) nomor AHU-------------------------------

59638.AH.01.02.Tahun 2012;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Akta tertanggal 30-03-2015 (tiga puluh Maret dua ribu lima belas) nomor ----- 

240, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan ---------------------------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ------

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------

Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 30-03-2015 

(tiga puluh Maret dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0020004;---------- 

- Akta tertanggal 25-02-2016 (dua puluh lima Pebruari dua ribu enam belas) - 

nomor 15, yang dibuat di hadapan RUDY PUTRANOM SYAFARULLAH, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan ------------------

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------------

Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 02-03-2016 (dua Maret --

dua ribu enam belas) nomor AHU-0004117.AH.01.02.TAHUN 2016;-------------- 

- Akta tertanggal 04-04-2018 (empat April dua ribu delapan belas) nomor 04,  

yang dibuat di hadapan TITI INDRASARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
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Bekasi, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah --

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------------------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---

Suratnya tertanggal 05-04-2018 (lima April dua ribu delapan belas) nomor --

AHU-AH.01.03-0135094;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 21-02-2019 (dua puluh satu Pebruari dua ribu sembilan ------- 

belas) nomor 11, yang dibuat di hadapan KANYA CANDRIKA KATRINI, ------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dan --------------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan 

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal ----

25-02-2019 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sembilan belas) nomor AHU--

AH.01.03-0113148;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh -- 

dua) nomor 768, yang dibuat di hadapan ILHAM ADIANSYAH, Sarjana --------

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, yang telah ----

mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-03-2022 ------

(dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh dua) nomor AHU----------------------

0022567.AH.01.02.TAHUN 2022, dan Penerimaan Pemberitahuan ---------------

Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-03-2022 (dua puluh ------

sembilan Maret dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0211984;----- 

- Akta tertanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua) - 

nomor 834, yang dibuat di hadapan ILHAM ADIANSYAH, Sarjana Hukum, --

Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan ----

Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 14-04-2022 (empat belas --
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April dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0004889.------------------------- 

- Akta tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh ------- 

dua) nomor 228, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ----------------

mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-06-2022 ------

(dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) nomor AHU--------------------------

0044176.AH.01.02.TAHUN 2022, dan Penerimaan Pemberitahuan ---------------

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam --

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -------

Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-06-2022 (dua 

puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-----------------

0257203, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --------

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---

Suratnya tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua ----------

puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0026884.----------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 29-06-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh ----- 

dua) nomor 233, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ----------------

mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-06-2022 ------

(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-------------------------

0044591.AH.01.02.TAHUN 2022, dan Penerimaan Pemberitahuan ---------------

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam --

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -------

Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-06-2022 (dua 

puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03---------------

0258129.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua) --- 

nomor 841, yang dibuat di hadapan ILHAM ADIANSYAH, Sarjana Hukum, --

Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan ----
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Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 09-08-2022 (sembilan -------

Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0042118. ------------------ 

-(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). ------------------------------------------------------------------------- 

-Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 ------

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham -

tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -------

yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---------------------------- 

-Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut penghadap -

telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam --------------

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat di --

hadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.  

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum -------

pula dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara --

di bawah tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham --------------

Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------------------------------------- 

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang --------

penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan -------

bahwa dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang dimaksudkan di atas ---

telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------ 

A. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi - 

dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelepasan dan --------------

pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan 

Dewan Komisaris tersebut, atas tindakan yang telah dilakukannya selama --

menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang --------

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan --------------

Tahunan Perseroan. Adapun alasan pemberhentian tersebut adalah untuk -

mempermudah perhitungan jangka waktu masa jabatan anggota Direksi -----

dan Dewan Komisaris Perseroan.----------------------------------------------------------------------------- 
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Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----------

Perseroan, termasuk penunjukan Komisaris Independen sebagai berikut:----- 

DIREKSI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Direktur Utama : tuan GILARSI WAHJU SETIJONO, lahir di - 

Malang, pada tanggal 10-02-1962 (sepuluh -

Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh -

dua), swasta, bertempat tinggal di Jawa -------

Barat, Komplek Parahyangan Rumah Villa B 

03, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -------

001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan --------------

Sukasari, Kota Bandung, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan NIK -------------------------

3273011002620006, Warga Negara --------------

Indonesia.-------------------------------------------------------------- 

- Direktur : penghadap tuan DINO AHMAD RYANDI.----- 

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

- Komisaris Utama : tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE, lahir di -- 

Jakarta, pada tanggal 10-11- 1974 (sepuluh -

Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh 

empat), swasta, bertempat tinggal di -------------

Jakarta, Jalan Mega Kuningan Barat -------------

Kaveling E.3-5/5, Rukun Tetangga 004, -------

Rukun Warga 005, Kelurahan Kuningan -------

Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ------------

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk 

dengan NIK 3174021011740004, Warga ------

Negara Indonesia.----------------------------------------------- 

- Komisaris : tuan LORD AAMER AHMAD SARFRAZ, ---- 

lahir di London, pada tanggal 25-09-1981 ----

(dua puluh lima September seribu sembilan 
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ratus delapan puluh satu), swasta, -----------------

bertempat tinggal di 31 St George’s, --------------

Gloucester Road, London SW7 4RA, ------------

pemegang paspor Inggris nomor --------------------

123366218, Warga Negara Inggris.---------------- 

- Komisaris Independen : tuan Doktor DINO PATTI DJALAL, lahir di - 

Beograd, pada tanggal 10-09-1965 (sepuluh 

September seribu sembilan ratus enam --------

puluh lima), swasta, bertempat tinggal di ------

Jakarta, Jalan Melati nomor 39, Rukun ---------

Tetangga 004, Rukun Warga 002, ------------------

Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan ---------

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk dengan NIK --------------

3174061009650003, Warga Negara --------------

Indonesia.-------------------------------------------------------------- 

B. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) atas saham ------------ 

Perseroan dari semula sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham ----

menjadi Rp.10,00 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5.---------- 

-Satu dan lain sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock 

split) dalam Perseroan tersebut, Sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 

(1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, yang selanjutnya ditulis dan -------------

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

----------------------------------------------------------M O D A L ----------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 4 ------------------------------------------------------------ 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp.800.000.000.000,00 ----- 

(delapan ratus miliar Rupiah) atau 80.000.000.000 (delapan puluh -------

miliar) saham, yang masing-masing sahamnya senilai Rp.10,00 -----------

(sepuluh Rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah ------- 
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20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal -------------

seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) 

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan 

rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.------ 

-Segera setelah pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan -----

tersebut selesai dilakukan, maka menegaskan kembali susunan pemegang 

saham Perseroan menjadi sebagai berikut :----------------------------------------------------------- 

a. PT BAKRIE & BROTHERS Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, --- 

yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah ---------------------

disesuaikan dengan peraturan terkait perseroan terbatas maupun -------

peraturan pasar modal termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan ----

Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi ------

Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. ----

33/2014”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : ----------------------------

15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat ------

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK No.15/2020”) 

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 16/POJK.04/2020 --------

tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ----

Terbuka Secara Elektronik (”POJK No.16/2020”), sebagaimana -----------

termuat dalam :---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 30-09-2015 (tiga puluh September dua ribu lima ---- 

belas) nomor 141, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan ---------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 01-10-2015 --------

(satu Oktober dua ribu lima belas) nomor AHU- AH.01.03-0968778;  

- Akta tertanggal 30-11-2016 (tiga puluh Nopember dua ribu enam -- 

belas) nomor 179, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang ------

telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
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Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya --------------

tertanggal 02-12-2016 (dua Desember dua ribu enam belas) ----------

nomor AHU-0023059.AH.01.02.TAHUN 2016, dan Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan ------

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

ternyata dalam Suratnya tertanggal 02-12-2016 (dua Desember ----

dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0104674; ---------------------- 

- Akta tertanggal 11-08-2017 (sebelas Agustus dua ribu tujuh belas)  

nomor 121, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan ---------------------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 30- 08-2017 (tiga 

puluh Agustus dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03- --------------

0167172; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh  

belas) nomor 56, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-11-2017 --------

(tujuh belas Nopember dua ribu tujuh belas) nomor AHU------------------

AH.01.03-0192030; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 19-04-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan  

belas) nomor 151, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan ---------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 25-04-2018 --------
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(dua puluh lima April dua ribu delapan belas) nomor AHU----------------

AH.01.03-0162529; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan -------- 

belas) nomor 79, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21- 05-2018 (dua 

puluh satu Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03---------

0206828; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan -------- 

belas) nomor 80, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah 

mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------------

Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya --------------

tertanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan ----------

belas) nomor AHU-0011186.AH.01.02.TAHUN 2018, dan ----------------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-05-2018 --------

(dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU------------------

AH.01.03-0207015;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 30-11-2018 (tiga puluh Nopember dua ribu ------------- 

delapan belas) nomor 158, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, -

yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya ---

tertanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua ribu delapan belas) -------

nomor AHU-0028159.AH.01.02.Tahun 2018;---------------------------------------- 

- Akta tertanggal 17-01-2019 (tujuh belas Januari dua ribu sembilan  

belas) nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----------
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Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 24- 01-2019 (dua 

puluh empat Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU---------------

AH.01.03- 0045691;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 20-03-2019 (dua puluh Maret dua ribu sembilan ---- 

belas) nomor 83, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 26-03-2019 --------

(dua puluh enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor AHU----------

AH.01.03- 0168293.-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 14-06-2019 (empat belas Juni dua ribu sembilan --- 

belas) nomor 17, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -----------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 25-06-2019 --------

(dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU---------------

AH.01.03- 0289910.-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) -- 

nomor 50, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah ---------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-07-2020 --------

(dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03--------

0301482.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) -- 

nomor 51, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah -----------

mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------------

Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya --------------

tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) -------

nomor AHU-0050171.AH.01.02.TAHUN 2020.------------------------------------- 

- Akta tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua ------ 

puluh) nomor 177, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan --------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----------------

Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi 

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----------

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------------

tertanggal 07-01-2021 (tujuh Januari dua ribu dua puluh satu) --------

nomor AHU-AH.01.03-0006120.--------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal Akta tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu ----- 

dua puluh satu) nomor 68, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, --

dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --------

Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi 

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----------

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------------

tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu) --------

nomor AHU-AH.01.03-0365012.--------------------------------------------------------------- 

- Akta tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh  

satu) nomor 62, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan -------------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 27-07-2021 --------

(dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU----------------

AH.01.03-0431902.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Akta tertanggal 16-08-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua ------ 

puluh dua) nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan ---

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah -------

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 19-08-2022 --------

(sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU---------

AH.01.09-0045749.-------------------------------------------------------------------------------------- 

sebanyak 10.128.000.000 (sepuluh miliar seratus dua puluh delapan --

juta) saham atau dengan nilai nominal Rp.101.280.000.000,00 -------------

(seratus satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah);----------------------- 

b. PT BAKRIE AUTOPARTS, berkedudukan di Kota Bekasi, yang ----------- 

anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan --------

dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ------

Terbatas, sebagaimana termuat dalam :------------------------------------------------------- 

 Akta tertanggal 15-08-2008 (lima belas Agustus dua ribu delapan)  

nomor 113, yang dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana --------

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------

dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2008 (dua belas ------

Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-84710.AH.01.02.Tahun -

2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -------------

Indonesia nomor 54, Tambahan Nomor : 17661, tanggal 07-07-------

2009 (tujuh Juli dua ribu sembilan).--------------------------------------------------------- 

 Akta tertanggal 20-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat --------- 

belas) nomor 22, yang dibuat di hadapan TITI INDRASARI, ------------

Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat --------------------

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 15-04-2014 ------

(lima belas April dua ribu empat belas) nomor AHU----------------------------



 14 

13588.AH.01.02.TAHUN 2014, dan telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia nomor 47, Tambahan Nomor : 21761, 

tanggal 13-06-2014 (tiga belas Juni dua ribu empat belas).-------------- 

 Akta tertanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu ---- 

delapan belas) nomor 11, yang dibuat di hadapan KANYA --------------

CANDRIKA KATRINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -------

Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------

Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --------------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --------------

Suratnya tertanggal 02-01-2019 (dua Januari dua ribu sembilan ----

belas) nomor AHU-AH.01.03-0000646.-------------------------------------------------- 

 Akta tertanggal 30-12-2019 (tiga puluh Desember dua ribu -------------- 

sembilan belas) nomor 08, yang dibuat di hadapan KANYA ------------

CANDRIKA KATRINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -------

Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------

Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam ------

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---

Suratnya tertanggal 07-01-2020 (tujuh Januari dua ribu dua puluh) 

nomor AHU-AH.01.03-0005093.--------------------------------------------------------------- 

 Akta tertanggal 14-09-2020 (empat belas September dua ribu dua  

puluh) nomor 08, yang dibuat di hadapan YUNITA, Sarjana ------------

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang telah 

mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------------

Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya --------------

tertanggal 17-09-2020 (tujuh belas September dua ribu dua puluh) 

nomor AHU-0064185.AH.01.02.TAHUN 2020, dan Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan -------

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-09-2020 (tujuh belas -----------

September dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0387727.----- 

 Akta tertanggal 26-03-2021 (dua puluh enam Maret dua ribu dua -- 

puluh satu) nomor 20, yang dibuat di hadapan MUCHLIS ----------------

PATAHNA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ------------

tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------------

Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi 

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----------

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------------

tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ------

puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0200874.----------------------------------------- 

 Akta tertanggal 05-04-2022 (lima April dua ribu dua puluh dua) ------ 

nomor 1, ILHAM ADIANSYAH, Sarjana Hukum, Magister ----------------

Kenotariatan, Notaris tersebut, yang telah mendapat Persetujuan -

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-04-2022 (enam April ----

dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0024623.AH.01.02.TAHUN ---

2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sebanyak 6.000.000.000 (enam miliar) saham atau dengan nilai ----------

nominal Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah);-------------------- 

c. PT KUANTUM AKSELERASI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta  

Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya ---------------

sebagaimana termuat dalam :-------------------------------------------------------------------------- 

 Akta pendirian tertanggal 26-10-2020 (dua puluh enam Oktober ---- 

dua ribu dua puluh) nomor 27, yang dibuat di hadapan RAKHMAT 

MUSHAWWIR RASYIDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -

Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat Pengesahan ----

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-10-2020 (dua puluh ------
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enam Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-----------------------------------

0055800.AH.01.01.TAHUN 2020.------------------------------------------------------------ 

sebanyak 3.872.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua ------

juta) saham atau dengan nilai nominal Rp.38.720.000.000,00 (tiga ------

puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);--------------------------- 

Sehingga seluruhnya berjumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham ---

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua --------

ratus miliar Rupiah).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. Menyetujui dilakukannya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan -------- 

usaha Perseroan agar sejalan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik -------

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia --

(“KBLI 2020”), sehingga selanjutnya maksud dan tujuan serta kegiatan -------

usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:------------------------------------------------------------- 

------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 3 ------------------------------------------------------------ 

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :--------------- 

a. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun;------ 

b. Industri Peralatan Listrik;--------------------------------------------------------------------------- 

c. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda ------------ 

Motor;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Industri Alat Angkutan Lainnya;---------------------------------------------------------------- 

e. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer;-------------------- 

f. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan ---------- 

YBDI; dan------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g. Perdagangan Besar khusus lainnya.------------------------------------------------------ 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat  

melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:---------------- 

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:--------------- 

 Aktivitas Perusahaan Holding (64200), mencakup kegiatan  

dari perusahaan holding (holding companies), yaitu ------------------

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=K&kbli=64200
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=27203
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=45201
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=K&kbli=64200
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perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok ------------------

perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah --------------

kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak ----

terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. --------

Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat -------------

(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang --

merger dan akuisisi perusahaan.------------------------------------------------------ 

 Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik ------------- 

(27203), mencakup usaha pembuatan segala macam baterai 

untuk kendaraan bermotor listrik.----------------------------------------------------- 

 Reparasi Mobil (45201), mencakup usaha reparasi dan --------- 

perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, -

reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi --------

badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, -------------------

penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela -----

dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk ---

reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, -----------

perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang 

bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan --

lainnya.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), mencakup usaha --- 

perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus -------------

(seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, --

dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai ---------------

kendaraan pengangkut bermotor lainnya----------------------------------------- 

 Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil ------ 

(45301), mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku 

cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari -------

perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi ---------

mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian --

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=27203
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=45201
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=45301
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kelistrikan.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih ------- 

(29101), mencakup usaha pembuatan atau perakitan ---------------

kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti --

sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon dan -----------

sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran -

dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak 

balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor ------

listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan -------

untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, -

mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil 

golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (travelling -------------

libraries), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, 

go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga ------------

mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, -------

chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin ----------

kendaraan bermotor.---------------------------------------------------------------------------- 

 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau - 

Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200), -------------

mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau -----------

karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi 

pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan ----

bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, -----------

caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi 

trailer dan bagian-bagiannya.------------------------------------------------------------ 

 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor  

Roda Empat Atau Lebih (29300), mencakup usaha ----------------

pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor 

roda empat atau lebih, seperti leaf sporing, radiator, fuel tank, 

muffle, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, -------

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29101
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29200
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29200
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29300
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29300
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suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, --------

kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom ----------

kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk ---

bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, -

pintu, bamper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik ----

kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ----------

ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan 

jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel ------

instrumen, pengatur voltawse; inverter untuk kendaraan ----------

bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.------------------------------ 

 Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer -------------- 

Lainnya (62090), mencakup kegiatan teknologi informasi dan 

jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang -------

belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan -----------

kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer 

dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan ------------

manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini --------------

mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer -

yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.---------------------- 

 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui ----- 

Internet (E-Commerce) (62012), mencakup kegiatan ----------------

pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-----------

commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan -----------------

pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui -------

internet.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019), ------------ 

mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain 

dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain 

yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). ----------------

Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan -------------

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=J&kbli=62090
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=J&kbli=62090
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=J&kbli=62019
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pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan ---------

permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan ---------

dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula -------------

penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna ----

komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau -------------

penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat -----

dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem -----------

(pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi -----------------

(pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. -----

Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi 

dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada --------------

sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. -

Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang ----------------

dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari -----------

penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan ---

47413.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam (46620), ---------- 

mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam ----

dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk --------

dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja -

dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi ------

setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan -----

besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).------------------------ 

 Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga (30911), ------------- 

mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap ---

dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, --

seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan -

sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran -

dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik ---

untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.---- 

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=46620
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=30911
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 Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor -------- 

Roda Dua Dan Tiga (30912), mencakup usaha pembuatan ---

komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua ----

dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan -------

knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda ----

dua dan tiga.------------------------------------------------------------------------------------------ 

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut :------ 

Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ---

ayat 2A, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha --

yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, 

antara lain tapi tidak terbatas pada melakukan investasi dan/atau -

divestasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk ------

penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian maupun ---

melakukan pelepasan atau saham-saham perusahaan lain secara 

langsung maupun tidak langsung; atau memberikan pendanaan ----

dan/atau pembiayaan serta dukungan yang dibutuhkan oleh anak 

perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan ---

modal atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha ----------

diatas, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan -----------------

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

D. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ------------- 

Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan 

sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebanyak-------

banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan -----

Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing saham bernilai 

nominal Rp.10,00 (sepuluh Rupiah) dan mencatatkan seluruh saham -----------

Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (Company Listing) ---

termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan ---------

sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi ----------------

kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran -

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=30912
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=30912
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Umum Saham Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan -----

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek -----------

Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik jo. Surat Edaran Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana ----------

Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan -------

Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum -----

Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, serta menyetujui ----

untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif --------

yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.-------------------------------------------------------------- 

E. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham untuk karyawan -------- 

Perseroan (Employee Stock Allocation) dengan jumlah sebanyak-------------------

banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) dari jumlah saham yang akan --

ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana (“Program -

ESA”) dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan ------

yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada ----------

Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam -------------------

pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada ------------------

menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara 

pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak ------

menerima saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan -----------------

menerima saham Program ESA.------------------------------------------------------------------------------- 

F. Menyetujui untuk menerbitkan saham baru dalam rangka dalam rangka --- 

program Management Stock Option Plan (“Program MSOP”) yang akan --

dilakukan setelah dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ---

dengan jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh 

juta) lembar saham dengan memperhatikan peraturan BEI dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang --

dan kuasa kepada Direksi untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam --
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simpanan Perseroan kepada manajemen dan karyawan yang berhak, ----------

termasuk, menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal -----

ditempatkan dan disetor Perseroan  sebagai hasil pelaksanaan Program -----

MSOP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G. Menetapkan PT BAKRIE & BROTHERS Tbk., tersebut, sebagai ------------------- 

Pengendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ---

No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar ---

Modal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

H. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ------------- 

Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan -------------------

sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk tetapi tidak --------

terbatas pada:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. menetapkan harga dan ketentuan-ketentuan penawaran atas saham-- 

saham yang ditawarkan termasuk kepastian jumlah saham yang ----------

ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;------------------------------------------- 

2. menghadap di hadapan Notaris dan membuat Resolusi Para ---------------- 

Pemegang Saham ini menjadi akta Notaris;------------------------------------------------- 

3. membuat, menandatangani, dan mengajukan setiap aplikasi, ---------------- 

permohonan, atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada instansi -------

pemerintahan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, --------

termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Negara Republik Indonesia dan/atau Kantor -------------------

Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Negara ------

Republik Indonesia, untuk persetujuan dan/atau pemberitahuan -----------

(sebagaimana berlaku);------------------------------------------------------------------------------------- 

4. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan --------------- 

Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus -

Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus Final, dan/atau dokumen----------

dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -----------

Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;--------- 
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5. mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas,  Perbaikan --- 

dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, ---------

Prospektus Final, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan ----

sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan --------

saham-saham Perseroan di BEI;--------------------------------------------------------------------- 

6. menegosiasikan, menentukan, menandatangani dan/atau menyetujui - 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, ----

diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam 

rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham ---

Perseroan di BEI;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan ------ 

dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum -----------------

Perseroan termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta-akta 

yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari -----------------

Penawaran Umum tersebut;----------------------------------------------------------------------------- 

8. menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk ------ 

namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham --------------

Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak 

perusahaan Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------- 

9. menentukan peserta serta syarat dan ketentuan lebih lanjut atas ---------- 

Program ESA dan Program MSOP dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;--------------------------------------------------------------- 

10. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal ------ 

(termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro 

Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin --------

Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa ---------

profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;--------------------------------- 

11. mendaftarkan dan menitipkan saham-saham Perseroan dalam ------------- 

penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai ----------
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dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian ---------

Sentral  Efek Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------ 

12. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan ------ 

Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen--------------

dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;------- 

13. mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang  

telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada BEI dan dijual kepada ------

masyarakat melalui pasar modal dengan memperhatikan peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ---

peraturan dibidang Pasar Modal;-------------------------------------------------------------------- 

14. menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan ------- 

modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran 

Umum Perdana selesai dilaksanakan; dan--------------------------------------------------- 

15. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan ------- 

sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk yang --------

disyaratkan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang---------------------

undangan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ---- 

berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, menyetujui untuk mengubah ------

dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka ----

Penawaran Umum Perdana:-------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi ------------- 

perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama -------

Perseroan dari sebelumnya PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS --------

menjadi PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.;----------------------------------- 

(2) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham ---------- 

dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran -----------

Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI -

dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan------------------------------------------ 

(3) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya  
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disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar -

modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi --------

perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan 

(a) Peraturan No. IX.J.1, (b) POJK 15/2020, (c) POJK 16/2020, (d) ------

POJK No. 33/2014, dan (e) POJK 32/2015 serta sehubungan dengan 

hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----------

melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak ---------

terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan ------------------

pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta --------------------

persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada -----

pihak yang berwenang.------------------------------------------------------------------------------------- 

-Sehingga seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan ditulis 

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

----------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---------------------------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 1 ------------------------------------------------------------ 

1. Perseroan Terbatas ini bernama ”PT VKTR TEKNOLOGI ---------------------- 

MOBILITAS Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”), 

berkedudukan di Jakarta Selatan.------------------------------------------------------------------- 

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, ------ 

baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana 

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris -------------

Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ----

yang berlaku.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ------------------------ 

-----------------------------------------------------------PASAL 2 ------------------------------------------------------------ 

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.--------------------------------------- 

------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 3 ------------------------------------------------------------ 

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :--------------- 

a. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun;------ 

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=K&kbli=64200
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b. Industri Peralatan Listrik;--------------------------------------------------------------------------- 

c. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda ------------ 

Motor;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Industri Alat Angkutan Lainnya;---------------------------------------------------------------- 

e. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer;-------------------- 

f. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan ---------- 

YBDI; dan------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g. Perdagangan Besar khusus lainnya.------------------------------------------------------ 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat  

melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:---------------- 

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:--------------- 

 Aktivitas Perusahaan Holding (64200), mencakup kegiatan  

dari perusahaan holding (holding companies), yaitu ------------------

perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok ------------------

perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah --------------

kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak ----

terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. --------

Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat -------------

(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang --

merger dan akuisisi perusahaan.------------------------------------------------------ 

 Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik ------------- 

(27203), mencakup usaha pembuatan segala macam baterai 

untuk kendaraan bermotor listrik.----------------------------------------------------- 

 Reparasi Mobil (45201), mencakup usaha reparasi dan --------- 

perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, -

reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi --------

badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, -------------------

penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela -----

dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk ---

reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, -----------

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=27203
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=45201
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=K&kbli=64200
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=27203
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=45201
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perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang 

bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan --

lainnya.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Perdagangan Besar Mobil Baru (45101), mencakup usaha --- 

perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus -------------

(seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, --

dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai ---------------

kendaraan pengangkut bermotor lainnya----------------------------------------- 

 Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil ------ 

(45301), mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku 

cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari -------

perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi ---------

mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian --

kelistrikan.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih ------- 

(29101), mencakup usaha pembuatan atau perakitan ---------------

kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti --

sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon dan -----------

sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran -

dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak 

balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor ------

listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan -------

untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, -

mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil 

golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (travelling -------------

libraries), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, 

go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga ------------

mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, -------

chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin ----------

kendaraan bermotor.---------------------------------------------------------------------------- 

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=45301
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29101
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 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau - 

Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (29200), -------------

mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau -----------

karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi 

pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan ----

bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, -----------

caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi 

trailer dan bagian-bagiannya.------------------------------------------------------------ 

 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor  

Roda Empat Atau Lebih (29300), mencakup usaha ----------------

pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor 

roda empat atau lebih, seperti leaf sporing, radiator, fuel tank, 

muffle, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, -------

suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, --------

kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom ----------

kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk ---

bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, -

pintu, bamper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik ----

kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ----------

ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan 

jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel ------

instrumen, pengatur voltawse; inverter untuk kendaraan ----------

bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.------------------------------ 

 Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer -------------- 

Lainnya (62090), mencakup kegiatan teknologi informasi dan 

jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang -------

belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan -----------

kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer 

dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan ------------

manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini --------------

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29200
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29200
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29300
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=29300
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=J&kbli=62090
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=J&kbli=62090
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mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer -

yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.---------------------- 

 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui ----- 

Internet (E-Commerce) (62012), mencakup kegiatan ----------------

pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-----------

commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan -----------------

pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui -------

internet.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019), ------------ 

mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain 

dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain 

yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). ----------------

Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan -------------

pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan ---------

permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan ---------

dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula -------------

penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna ----

komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau -------------

penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat -----

dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem -----------

(pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi -----------------

(pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. -----

Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi 

dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada --------------

sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. -

Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang ----------------

dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari -----------

penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan ---

47413.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam (46620), ---------- 

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=J&kbli=62019
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=46620
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mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam ----

dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk --------

dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja -

dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi ------

setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan -----

besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).------------------------ 

 Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga (30911), ------------- 

mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap ---

dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, --

seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan -

sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran -

dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik ---

untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.---- 

 Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor -------- 

Roda Dua Dan Tiga (30912), mencakup usaha pembuatan ---

komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua ----

dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan -------

knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda ----

dua dan tiga.------------------------------------------------------------------------------------------ 

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut :------ 

Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ---

ayat 2A, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha --

yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, 

antara lain tapi tidak terbatas pada melakukan investasi dan/atau -

divestasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk ------

penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian maupun ---

melakukan pelepasan atau saham-saham perusahaan lain secara 

langsung maupun tidak langsung; atau memberikan pendanaan ----

dan/atau pembiayaan serta dukungan yang dibutuhkan oleh anak 

perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan ---

https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=30911
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=30912
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=30912
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modal atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha ----------

diatas, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan -----------------

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

----------------------------------------------------------M O D A L ----------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 4 ------------------------------------------------------------ 

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp.800.000.000.000,00 ----- 

(delapan ratus miliar Rupiah) atau 80.000.000.000 (delapan puluh -------

miliar) saham, yang masing-masing sahamnya senilai Rp.10,00 -----------

(sepuluh Rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah ------- 

20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal -------------

seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) 

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan 

rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.------ 

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -------------- 

menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, ---

harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ------

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dengan cara -

penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek --

terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau -------

dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu 

dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang ----------

termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang -----------------

Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang ------------

berlaku dibidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur ---

tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu 

serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham 

Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk -------------------

menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi ------

persyaratan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar ini.------------------------ 
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4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus ------ 

disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk 

uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk ---

lain selain uang (inbreng) baik berupa benda berwujud maupun tidak --

berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:------------------------------- 

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -------------- 

diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS ----------------

mengenai penyetoran tersebut;---------------------------------------------------------------- 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh    ------ 

Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan tidak 

dijaminkan dengan cara apapun juga;----------------------------------------------------- 

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana ------ 

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran   Dasar ini dan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------------------------------- 

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan   

dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan ---------------

penawaran umum atau perusahan publik yang tercatat di Bursa ----

Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar ------

yang wajar; dan-------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio    ------- 

saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, ---------

maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau --

unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan 

Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan ------

yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar  tanpa -------------------------

pengecualian.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam --------------- 

simpanan dengan cara penawaran umum  terbatas maupun ------------------

peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ----------------

memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang  akan ---
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dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan ---

pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah 

saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka ------------------

penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak -------------

memesan efek terlebih dahulu tersebut.-------------------------------------------------------- 

6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek ------------ 

bersifat Ekuitas, maka:-------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat --------- 

Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut -----

wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya ---------

terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal -

yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat 

Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang 

telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas  -------

nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.------ 

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD ------- 

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran 

saham:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

i. ditujukan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ------------- 

persyaratan dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;------------------------------ 

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat    

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

persetujuan RUPS terlebih dahulu;--------------------------------------------------- 

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi -- 

yang telah disetujui oleh RUPS terlebih dahulu; dan/atau----------- 

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal -------- 

yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.------------- 

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan ----------- 
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mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----------------

perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;--------------- 

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan --- 

tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada --

semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat -

ekuitas,  dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas -----

yang dipesan -melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan -------

dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib 

dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang -----------------------

dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang --------------

memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.-------------------------------------------- 

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak ------ 

diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ------

dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, ------

Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak ------

tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan -

syarat-syarat yang sama.--------------------------------------------------------------------------- 

7. Pelaksanaan pengeluaran 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 terdahulu yang telah menyetujui ------------

pengeluaran Efek tersebut.------------------------------------------------------------------------------- 

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya --------------- 

penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -----

sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang ------

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban ----------

Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum -----

dan Hak Asasi Manusia.------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ---------------- 

berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan  anggaran dasar dalam ------
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rangka perubahan modal dasar harus disetujui  oleh Menteri Hukum ---

dan Hak Asasi Manusia.------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal    ------ 

ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima -------

persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:------------------------------ 

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ------ 

dasar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -------- 

Manusia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ----- 

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

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----------

setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----------

sebagaimana  dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;------------------ 

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ------ 

dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c di atas tidak terpenuhi ---------------------

sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran 

dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit  25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan -------

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam -----------

jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ----

ayat (10) huruf c di atas tidak terpenuhi; dan/atau------------------------------- 

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ----- 

(10) huruf a Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk -

mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (10) huruf di atas.-------------------------------------------------------------------------------- 

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar  - 

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang -----------------------

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% -----

(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak -----
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yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, ----

dengan  tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----------

persetujuan   perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor ---------------

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

------------------------------------------------------------SAHAM ------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- PASAL 5 ----------------------------------------------------------- 

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

nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang tercatat sebagai -----

pemilik saham dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau ----------

Daftar Pemegang Saham. ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ------- 

tanpa nilai nominal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai ------------ 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.------------ 

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum ---------- 

sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum -----

yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar -----------------

Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham --------------

Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, -- 

maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----------

menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk ------

seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau --

diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar -------------------

Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham dan ------

harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang -----------------

bersangkutan yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh -

hukum atas saham tersebut.---------------------------------------------------------------------------- 

6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para ------- 
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pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam ---

RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ------------------------

ditangguhkan.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar  

dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS 

serta peraturan perundang undangan yang berlaku. --------------------------------- 

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan ----- 

dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di -----------

bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---------

tentang Perseroan Terbatas. -------------------------------------------------------------------------- 

9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di ---------------- 

Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham ----

Perseroan dicatatkan.---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ----- 

pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan -------

wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau -----

surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.----------------------------------- 

11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 -------- 

(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-- 

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

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

b. nomor surat saham;------------------------------------------------------------------------------------- 

c. nilai nominal saham;------------------------------------------------------------------------------------ 

d. tanggal pengeluaran surat saham. ---------------------------------------------------------- 

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

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

b. nomor surat kolektif saham; ---------------------------------------------------------------------- 

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

d. nilai nominal saham; ----------------------------------------------------------------------------------- 

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.--------------------------------------------- 
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14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh --------- 

Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.-------------------- 

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan ---- 

nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali --

pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama ---

pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi ----------

sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal ----------

saham dari klasifikasi tersebut.------------------------------------------------------------------------ 

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus ---------------

menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -

mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang 

berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -

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

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk --------------- 

mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat ------

nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-------

nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan---------

keterangan lain yang dianggap perlu.------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------PENGGANTIAN SURAT SAHAM ------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 6 ------------------------------------------------------------ 

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut -------- 

dapat dilakukan jika:------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah - 

pemilik surat saham tersebut; dan----------------------------------------------------------- 

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-------------------------- 

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ---------- 

memberikan penggantian surat saham.--------------------------------------------------------- 

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ------- 

dapat dilakukan jika:------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah - 
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pemilik surat saham tersebut;-------------------------------------------------------------------- 

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian  

Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;----------------- 

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -------------- 

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi -----------------

Perseroan; dan--------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. rencana pengeluaran penggantian surat saham yang hilang telah - 

diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan ----

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum --------------

pengeluaran pengganti surat saham.------------------------------------------------------ 

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ------------- 

dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.--------- 

5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham --- 

pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.---- 

6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 ------ 

Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.---------------------------------------- 

---------------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ---------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 7 ------------------------------------------------------------ 

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan -------- 

memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan ------

Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. -------------------- 

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:---------------------------- 

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

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat ------- 

kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -------------------------- 

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;------------------------------------------------- 

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai  

hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan -----

tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta ----

fidusia atas saham tersebut; --------------------------------------------------------------------- 
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e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-------- 

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau ------ 

diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku. ------------------------- 

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai ------------- 

kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta ------

keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta -------

tanggal saham itu diperoleh. --------------------------------------------------------------------------- 

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat  

tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.----------------------------------------- 

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan ---

dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika --------------

dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat -

dalam Daftar Pemegang Saham.-------------------------------------------------------------------- 

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro --------------- 

Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar ----------

Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.----------------- 

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat --------- 

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang --------------

berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada --------

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

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham ---------- 

Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan ------------------------

penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden 

Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu. ------------------------------------- 

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham - 

Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ------------------

pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang --------

menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus -------

dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk -------

saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang----
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undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa -

Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ------- 

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -------

Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi ---------------------

berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh -----

Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan -----------

mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan -------

dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan 

terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang --

Saham Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------------------------------------------------------PASAL 8 ------------------------------------------------------------ 

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- 

Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas --------

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ---

segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----------

Penyelesaian.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ------------------- 

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga ----

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian ----

atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan ---------------

pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --------

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

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -------------- 

merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari -------

suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan ---

akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham ---

atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit --------------------

Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ---------



 43 

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

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada  

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----------

sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham 

Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang --- 

terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---

Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi -----

kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas 

nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ------------------

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.-------------------------------------------- 

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ----

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----------

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.------------------------------------------------- 

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau -------- 

Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -------------

pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening ---

Efek.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang - 

sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ----------------

dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ---------------------------------------------- 

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan --------- 

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali -------

Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti ------------

dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar ---------

sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar -------

hilang atau musnah.------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan --------- 

Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita --------

berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan ------
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perkara pidana.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif ---- 

berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan ---

sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek -----

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

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam ------ 

RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang ------------

rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,Bank ---

Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum ---------------

panggilan RUPS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau 

Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ---------------

peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar ----

nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan --

dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh ---

RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan ----------------

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.--------------------- 

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS  

atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -

Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ---

Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ---

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ------

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ------------------------

menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 ---------

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. ------------------------------------------- 

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

lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----------------

Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif 

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya ----------

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -------
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dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan 

kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing -----------------

pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---------

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

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ----- 

lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian -----

atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----------

merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak 

investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.------------------------------------------------- 

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -- 

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan 

dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh ------

RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan ------

Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta -----

jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang 

Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----------------

Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang ---

menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----------

memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.--------- 

----------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM  ----------------------------------- 

-----------------------------------------------------------PASAL 9 ------------------------------------------------------------ 

1. Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila tidak ---------------------- 

bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-------------------------------- 

2. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli  

yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap -

sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat ----

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi 

izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan ---

serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham ----------------
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Perseroan dicatatkan. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan -------------- 

dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang ------------

memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima ------

pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau kuasanya yang 

sah. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi ---------------- 

peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham ---

Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan --------------

peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------------------------------- 

4. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang ------------------------- 

diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang--

undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat 

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

5. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -------- 

saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-

cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau --

apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan 

oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak -

yang berwenang tidak terpenuhi. ------------------------------------------------------------------- 

6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas ------ 

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

permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, ----

Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak ----

yang akan memindahkan haknya. ----------------------------------------------------------------- 

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di ---------------

Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus ---

sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di --------

tempat saham Perseroan dicatatkan. ----------------------------------------------------------- 

7. Setiap orang yang mendapat hak atas saham karena kematian ------------ 
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seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang ------------------------

menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, ------

dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu -------

disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara ---------

tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.--------------------------------------- 

 Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat ---------------- 

menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan ------

dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan 

yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan 

dicatatkan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif  

dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -------------

rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----

Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.-------------------------------------------------------- 

9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar  

ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----------

pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ----------------

terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 9 ini.------------------ 

---------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---------------------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 10 ----------------------------------------------------------- 

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam ------ 

anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat -------------

diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.--------------------- 

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS  

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan --------

lain.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan -- 

OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan ------

dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) sesuai ---
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dengan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan ---

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -------------

Elektronik. Yang dimaksud e-RUPS adalah pelaksanaan RUPS oleh --

Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, ------

video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, antara lain -----

menggunakan:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. sistem penyelenggaraan e-RUPS dengan memperhatikan ----------- 

ketentuan Pasal 11 ayat 17; atau---------------------------------------------------------- 

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan  

ketentuan Pasal 11 ayat 17 butir 6.------------------------------------------------------ 

4. Dalam pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti ------------- 

mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta ------

pemberian dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS atau ---

prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari --------------------

Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 -- 

(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.--------------------------------------------------- 

6. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain ------ 

sebagaimana diatur pada ayat 5. ------------------------------------------------------------------- 

7. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu  

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.---------------------------- 

8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau ---- 

atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan ----

pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 

ayat 11.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan antara lain:---------------------- 

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 6  

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

b. Usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan ---------------- 
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mempunyai saldo laba positif;---------------------------------------------------------------- 

c. Usulan Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan -------- 

publik yang terdaftar di OJK.------------------------------------------------------------------ 

(1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau  

kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit -

atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan 

dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan ------

usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat -------

memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat --------

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan -------

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

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik --- 

dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan 

Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----

wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.------------------- 

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan - 

akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS --------

dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada ----------

Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:------------------- 

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan--------------------------- 

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor ----- 

akuntan publik yang dapat ditunjuk.------------------------------------ 

c. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota ---------- 

Direksi dan para anggota Dewan Komisaris ---------------------

Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti --------------------- 

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---------------------

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas 

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -------

buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan -------
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tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan ---------

pidana lainnya.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:--------------- 

(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal --- 

10 ayat (7) dapat dilakukan atas permintaan:------------------------------------ 

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

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

seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar -----------

diselenggarakan RUPS; atau---------------------------------------------------------- 

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

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ----- 

pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat --------

tercatat disertai alasannya.--------------------------------------------------------------------- 

(3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini ------- 

yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana --------------

dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada ------

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

(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ----- 

pada butir (1) ayat ini harus:------------------------------------------------------------------- 

a. dilakukan dengan itikad baik;---------------------------------------------------------- 

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;------------------------------ 

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan ---------- 

RUPS;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ------- 

diputuskan dalam RUPS; dan--------------------------------------------------------- 

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang--- 

undangan dan Anggaran Dasar ini.----------------------------------------------- 

(5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ------------------- 

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender -----

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --------
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sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.---- 

(6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat  

dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ---

ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK -

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ---------

sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.--------------------------------- 

(7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----------- 

sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan ---------

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf -

a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --------

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:--------------------------------- 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang  

saham yang tidak diselenggarakan; dan-------------------------------------- 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.------------------------------------- 

(8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana  

dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -------

belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat --------------------

mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -----------

sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada ---

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

(9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS --------- 

kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari -------

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --------

sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan ---

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

(10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata ------ 

acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -------------

sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ----

ayat ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -------- 

sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka ---

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----------

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan ------

Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:------------------------ 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang  

saham yang tidak diselenggarakan; dan-------------------------------------- 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.------------------------------------- 

(12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ------- 

sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka -------

waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham ----

dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS ----------

kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin 

diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir -

(1) huruf a ayat ini.------------------------------------------------------------------------------------ 

(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ------------------ 

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----------

dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan --------

RUPS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi -- 

atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan -----

negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan -----------------

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) 

huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya --

dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ----------------

pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau -----

sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.--------------------------------- 

(15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -------------- 

sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan --------
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Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf -

b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) ------

hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS 

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-------------------------------- 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan ---- 

Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan-------------------------------- 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.------------------------------------- 

(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana  

dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima ------

belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris --------------------------------

menyelenggarakan sendiri RUPS.------------------------------------------------------- 

(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ------------- 

kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari ------

terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ---

pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ----

sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah --------------------

terlampaui.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata ------ 

acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -------------

sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) --

ayat ini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi --- 

sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, -------

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ---

ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana -----

dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai -------------

dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur ---

dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.--------------------------------- 

(20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada  

butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib 
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memuat juga informasi:--------------------------------------------------------------------------- 

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ------- 

pemegang saham dan nama pemegang saham yang ------------

mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -------

Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan ----

RUPS atas permintaan pemegang saham;--------------------------------- 

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ------------ 

kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan --------

ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin ------------------

penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan ------------------

pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ----------------

pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau------- 

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas --- 

permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -------------

melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.---------------------------- 

-------TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN -------- 

--------------------------------DAN WAKTU PENYELENGGARAAN  --------------------------------- 

---------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---------------------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 11 ----------------------------------------------------------- 

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.----------------- 

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan ------- 

RUPS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2  

Pasal ini wajib dilakukan di:------------------------------------------------------------------------------ 

a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan --------- 

sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);------------------------------------ 

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;------------------ 

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ---- 

utama Perseroan; atau------------------------------------------------------------------------------- 

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham - 
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Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:------------------------------------------------------------- 

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi --------------

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

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;---- 

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan- 

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.----------- 

5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:------------------------------------------------------------ 

(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan - 

mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja ---

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan --

tanggal pengumuman RUPS.---------------------------------------------------------------- 

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini - 

harus diungkapkan secara jelas dan rinci.------------------------------------------ 

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana --- 

dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib ---------------------------

menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK ---

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

6. Pengumuman RUPS:--------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ------------ 

pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -

pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ------

pengumuman dan tanggal pemanggilan.-------------------------------------------- 

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat  

ini paling kurang memuat:----------------------------------------------------------------------- 

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----------- 

RUPS;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan -------- 

mata acara rapat;------------------------------------------------------------------------------- 

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan------------------------------------------- 
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d. tanggal pemanggilan RUPS.----------------------------------------------------------- 

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --- 

saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----

Pasal 10 ayat 11 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada 

butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---

pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan 

menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari -----------

pemegang saham atau Dewan Komisaris.----------------------------------------- 

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- 

Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana ---

dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam --------------------

pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:---------------------- 

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan  

jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang -

disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan------------ 

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ------- 

dalam setiap rapat.---------------------------------------------------------------------------- 

7. Usulan Mata Acara Rapat:----------------------------------------------------------------------------- 

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara  

tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) ------

hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.--------------------------------------- 

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat ---- 

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 --------

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

dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak ------

suara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) - 

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

a. dilakukan dengan itikad baik;---------------------------------------------------------- 

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;------------------------------ 
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c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan ---------- 

RUPS;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; ----- 

dan-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang--- 

undangan dan anggaran dasar.------------------------------------------------------ 

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari ---- 

pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam ---

pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi ------

persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai ----------

dengan butir (3) ayat ini.------------------------------------------------------------------------- 

8. Pemanggilan RUPS:----------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ------ 

saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal ---

penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan ------------

tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.---------- 

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat - 

ini paling kurang memuat informasi:----------------------------------------------------- 

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;--------------------------------------------------- 

b. waktu penyelenggaraan RUPS;------------------------------------------------------ 

c. tempat penyelenggaraan RUPS;---------------------------------------------------- 

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----------- 

RUPS;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata -------- 

acara tersebut; dan---------------------------------------------------------------------------- 

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat -- 

tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya --

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; 

dan-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS --------- 

Kedua:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:--------- 

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ------ 

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ------

puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;------- 

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 --- 

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan--------- 

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS  

pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --

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

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam ----- 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat 

ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ------------

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.------------- 

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS ------------- 

Ketiga:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS --------- 

ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.-------------- 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ------ 

harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) 

hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.------------------------------------------- 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini --------- 

memuat paling sedikit:----------------------------------------------------------------------------- 

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ------------- 

Anggaran Dasar ini;--------------------------------------------------------------------------- 

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan -- 

kedua;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum  

RUPS kedua; dan------------------------------------------------------------------------------ 

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.- 

11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum ---------------- 

mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam -------

ayat 10 butir (1) pasal ini.---------------------------------------------------------------------------------- 

12. Bahan Mata Acara Rapat:------------------------------------------------------------------------------ 

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -------- 

pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui ------

situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.---------------------------------------------- 

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) -- 

ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan --

RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.------------------------------ 

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain ------------ 

mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih 

awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat --

ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ------

ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.---------------- 

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota --- 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup 

calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

akan diangkat wajib tersedia:----------------------------------------------------------------- 

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat ---------------------- 

pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-- 

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -- 

huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan -----

RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan ---------------

perundang-undangan.----------------------------------------------------------------------- 

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh  
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Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan --

formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh 

Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, ----

paling sedikit menyatakan bahwa:-------------------------------------------------------- 

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang -------- 

Saham Independen; dan------------------------------------------------------------------ 

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut  

tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.------------------ 

13. Ralat Pemanggilan:------------------------------------------------------------------------------------------ 

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika ------------ 

terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang ---

telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) ----

Pasal ini.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ---- 

butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan ----

RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan -------

wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara ------

pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan 

(2) pasal ini.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ------------------------------ 

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara --------

RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas --

perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan -------

ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak 

berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan ---

pemanggilan ulang.---------------------------------------------------------------------------------- 

14. Hak Pemegang Saham:----------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan ------- 

surat kuasa berhak menghadiri RUPS.------------------------------------------------ 
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(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -- 

pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -----------------

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --------------

pemanggilan RUPS.--------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Dalam hal di lakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ------------------ 

ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:- 

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir  

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar --

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ------

pemanggilan RUPS kedua; dan----------------------------------------------------- 

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir - 

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar --

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ------

pemanggilan RUPS ketiga.-------------------------------------------------------------- 

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ----- 

dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak 

hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang ---------------

namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan -

1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.------------------- 

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan  

ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, -

pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan -----------

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat --

ini.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris ------------ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 11 butir (9) dan 

Pasal 10 ayat 11 butir (17), serta pemegang saham --------------------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 11 butir (13), ----------

daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro -------------------

administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
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kepada penyelenggara RUPS.-------------------------------------------------------------- 

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ------------ 

memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata 

acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan --

Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(8) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ---- 

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

15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS------------------------------------------------------------ 

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang ---

pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.---------------------------- 

16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik---------------------------------------------------------- 

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa ---------- 

secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan ------

memberikan suara dalam RUPS.---------------------------------------------------------- 

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir - 

1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain 

untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara ---------

dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-------

undangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat  

ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui --

e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem -----

yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan -----------------

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------------- 

(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat  

ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -------

penyelenggaraan RUPS.------------------------------------------------------------------------ 

(5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada -------- 

setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.------ 

(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk  
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pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika 

pemegang saham mencantumkan pilihan suara.------------------------------ 

(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana ---------- 

dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling ------------

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.--------- 

(8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ----- 

meliputi:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening ------------- 

efek/efek milik pemegang saham;-------------------------------------------------- 

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau------------------------------- 

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-------------------------------- 

(9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara --------------- 

elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat 

ini.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini - 

wajib:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. cakap menurut hukum; dan------------------------------------------------------------- 

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan ---------------- 

Komisaris, dan karyawan Perseroan.-------------------------------------------- 

(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini  

harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -

disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan 

sistem yang disediakan oleh Perseroan.--------------------------------------------- 

(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, -- 

wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama 

pemberi kuasa dinyatakan batal.----------------------------------------------------------- 

(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian  

dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang ---------------

disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan 

sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan -------
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berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda ---------

tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang -----------------

ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan.----------------------------------------------------------------------------- 

(14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa ----- 

serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-----

RUPS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ------- 

oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ---------

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur 

dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS -----

Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima --- 

dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut 

dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan ------

perundang-undangan.----------------------------------------------------------------------------- 

17. Penyedia e-RUPS----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh  

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh -----

OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.------------------------------------ 

(2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir  

(1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan ------

dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan -

pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.----------------------- 

(3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir  

(2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan --------------

berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.----------------------------------- 

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud  

pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal -

Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----------------
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Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:------------------------------------------------ 

a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari ----------- 

instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan --------

perundang-undangan;----------------------------------------------------------------------- 

b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS -------- 

untuk dapat mengakses e-RUPS;-------------------------------------------------- 

c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur ------------- 

operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;------------------------ 

d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan ------------------------------ 

keberlangsungan kegiatan e-RUPS;--------------------------------------------- 

e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;----------------------- 

f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal --- 

terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk ----

penambahan layanan dan fitur e-RUPS;-------------------------------------- 

g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan ---- 

pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, -

penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan ----

pengujian;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data ----- 

dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-------

RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan -------

terpisah dari pusat data utama;------------------------------------------------------ 

i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, -------- 

pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan -

sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;------------------- 

j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan----------------- 

k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena  

kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan ---------------

pengelolaan e-RUPS.----------------------------------------------------------------------- 
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(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik ----- 

dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, -

kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 

(5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ----------

menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat -----------------

pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana ----------------

dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.--------------------------------------------- 

(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur ---- 

dan tata cara penggunaan e-RUPS.---------------------------------------------------- 

(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e------- 

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku ------

efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.----------------------------------- 

(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e------- 

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup 

paling sedikit:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian -- 

hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan 

pendaftaran Pengguna e-RUPS;---------------------------------------------------- 

b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;------------------- 

c. tata cara penggunaan e-RUPS;------------------------------------------------------ 

d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;---------------------------------------- 

e. batasan akses penggunaan e-RUPS;------------------------------------------- 

f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi ------------- 

pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;--------------------- 

g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam ----------- 

rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;------------ 

h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan ------------- 

peraturan perundang-undangan; dan-------------------------------------------- 

i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada ---- 

Pengguna e-RUPS.--------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------PIMPINAN DAN TATA TERTIB  --------------------------------------- 

---------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---------------------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 12 ----------------------------------------------------------- 

1. Pimpinan RUPS:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----- 

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

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau - 

berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-------------------------------------------------------- 

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota --------- 

Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana --------------

dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh ------

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari -----

dan oleh peserta RUPS.------------------------------------------------------------------------- 

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan  

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ---------------

kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam ----

RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya --

yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh 

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

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai --------- 

benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota -

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-------------------------------------------------------- 

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh ------------ 

Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan --------------------

kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam ----------

RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak ----------------

mempunyai benturan kepentingan.------------------------------------------------------ 

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ---------- 

kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang -------
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saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang 

saham lainnya yang hadir dalam RUPS.--------------------------------------------- 

2. Tata Tertib RUPS:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan  

kepada pemegang saham yang hadir.------------------------------------------------- 

(2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---- 

ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.----------------------------- 

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib --------------------- 

memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit 

memuat:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;------------------------------------- 

b. mata acara rapat;------------------------------------------------------------------------------- 

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara ---------- 

rapat; dan--------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ----------------- 

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.------------------------------ 

----------------------KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN ---------------------- 

------------------------RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH ------------------------- 

---------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---------------------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 13 ----------------------------------------------------------- 

1. Keputusan RUPS:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk  

mufakat.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -- 

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, ------

keputusan diambil melalui pemungutan suara.---------------------------------- 

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara ----------------------- 

sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan ----

dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan ------------

kuorum keputusan RUPS.---------------------------------------------------------------------- 
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2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:----------------------------- 

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ------ 

acara yang harus diputuskan dalam RUPS :-------------------------------------- 

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ------

acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan -----

mengikuti ketentuan:-------------------------------------------------------------------------------- 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 -- 

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara hadir atau diwakili.------------------------------------------------------------------ 

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ------- 

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---------------

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----------------

keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ----

atau diwakili.---------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan - 

huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -

dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang --------

hadir dalam RUPS.---------------------------------------------------------------------------- 

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- 

dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga --------

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran ------

dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----------------

permohonan Perseroan.------------------------------------------------------------------------- 

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -------- 

sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini ----------

berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ------

RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan 
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kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material -------

berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima ------

puluh persen) jumlah kekayaan bersih.----------------------------------------------- 

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -------- 

mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan:------------------ 

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----

acara perubahan Anggaran Dasar ini yang memerlukan ---------------

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali ------

perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang ---------

jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan 

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

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ---------------- 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per -

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----

yang sah;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --------- 

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) -------

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -------

dalam RUPS.-------------------------------------------------------------------------------------- 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -------- 

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---------------

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----------------

keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham -

yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari ----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;------------------ 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih -- 

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan -----

hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-------------------------------------- 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------------------- 

sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga -
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dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -------

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----

saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam ------------

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ----

oleh OJK atas permohonan Perseroan.---------------------------------------- 

(5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --------- 

mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan :--------------------------- 

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ------

acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih -

dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan 

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu --------

sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ----

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) --

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau 

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ---------------

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -------------

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ------------

perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ------------------

pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai ----

berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ---------------- 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per --

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

yang sah;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --------- 

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) --

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -------

dalam RUPS.-------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ------- 

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---------------
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ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----------------

keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ---

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah --

seluruh saham dengan hak suara yang sah;------------------------------- 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih -- 

dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan -

hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-------------------------------------- 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------------------- 

sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ---

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah ---

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----------------

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----------

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.------------------- 

(6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang ---------- 

hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:------------------ 

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud ------

Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang -

tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan ------

dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota -

Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama ------

dan Pengendali; atau bukan merupakan afiliasi dari anggota -------

Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama ------

dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai -----------

berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2  

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham --------------

Independen;---------------------------------------------------------------------------------------- 
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b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --------- 

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

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----

sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;------------- 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ----- 

tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS 

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----------

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -------

Pemegang Saham Independen;----------------------------------------------------- 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh --- 

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

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -------------

Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;------- 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------------------- 

sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ---

ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga 

sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---------

Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak --------

suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan ----

oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan------------------------------- 

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ------------ 

Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% 

(lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -------

Saham Independen yang hadir dalam RUPS.----------------------------- 

(7) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk --------- 

mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan 

memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:------------------------------ 

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi ---------

saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham 

hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham -----
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yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada -------

klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:----------------------------------- 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit -- 

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada 

klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak 

tersebut hadir atau diwakili;------------------------------------------------------------- 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ---- 

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---------------

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----------------

keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -

bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham -----

yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir ------

atau diwakili;---------------------------------------------------------------------------------------- 

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -- 

dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --------

empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir -------

dalam RUPS; dan------------------------------------------------------------------------------ 

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------------------- 

sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ---

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah ---

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----------------

pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena ---------

dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum --------------

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK 

atas permohonan Perseroan.---------------------------------------------------------- 

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----------------

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak 

mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi ------------

saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk 

hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan ------
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perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-------- 

(8) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang  

hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara -

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------

mengeluarkan suara.------------------------------------------------------------------------------- 

(9) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir --------- 

secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau 

abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara 

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -------

memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada 

suara mayoritas pemegang saham.----------------------------------------------------- 

(10) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh --------------- 

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya 

dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada -

lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham --------

yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.----------------------------------- 

(11) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----------- 

Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham ---------

namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang ---

bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa ----

yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota --

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -------

untuk bertindak selaku penerima kuasa.--------------------------------------------- 

(12) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila ----------- 

Pimpinan Rapat menentukan lain.-------------------------------------------------------- 

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:---------------------------------------- 

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah --- 

RUPS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan ---- 

rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ---
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ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-------------------------------------------------- 

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini ------- 

tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam -----

bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang -----

terdaftar di OJK.---------------------------------------------------------------------------------------- 

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh  

Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat ----------

dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris --

yang terdaftar di OJK.------------------------------------------------------------------------------ 

(5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta -- 

notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan ------

tanda tangan dari para peserta RUPS.----------------------------------------------- 

(6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ---- 

wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) ------

hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.---------------------------------- 

(7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana --------- 

dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah -------

RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja 

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

(8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati ---- 

batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini --------

penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian --------

risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir -----

waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada 

butir (7) ayat ini.---------------------------------------------------------------------------------------- 

(9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)  

ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:--------------------------------- 

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ------ 

waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;------------------- 

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir ---- 
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pada saat RUPS;------------------------------------------------------------------------------- 

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada -- 

saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham ----

yang mempunyai hak suara yang sah;----------------------------------------- 

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ------- 

saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 

pendapat terkait mata acara rapat;------------------------------------------------ 

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -------- 

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika 

pemegang saham diberi kesempatan;------------------------------------------ 

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;------------------------------- 

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, -- 

tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika -

pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan ---------

suara;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h. keputusan RUPS; dan---------------------------------------------------------------------- 

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang --- 

saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait ----

dengan pembagian dividen tunai.-------------------------------------------------- 

(10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) - 

ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) -----

hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.----------------------------------------- 

(11) Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana -------- 

dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, pasal 14 ayat 1 ------

dan 3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS --

oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua 

pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan ------

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

4. Ketentuan Lain-Lain:--------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum ------------
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dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal -

persetujuan RUPS, Perseroan wajib:------------------------------------------------------------- 

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS -- 

tersebut dalam RUPS terdekat.---------------------------------------------------------------- 

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf - 

a dalam laporan tahunan.--------------------------------------------------------------------------- 

---------------MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN ---------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 14 ----------------------------------------------------------- 

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat --------------------- 

pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan ----------

risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, ----

melalui paling sedikit:----------------------------------------------------------------------------------------- 

a. situs web penyedia e-RUPS;----------------------------------------------------------------- 

b. situs web bursa efek; dan----------------------------------------------------------------------- 

c. situs web Perseroan,------------------------------------------------------------------------------- 

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan ------------

bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.------------------ 

2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana ------------ 

dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama --

dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa ----

Indonesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang --------------------- 

diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam --------

Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, informasi -------

dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.----------------------- 

4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -------- 

Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, --

ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -

risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai -------------

dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:------------------------ 
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a. situs web bursa efek; dan----------------------------------------------------------------------- 

b. situs web Perseroan--------------------------------------------------------------------------------- 

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan ------------

bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.------------------- 

----------------------------------PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 15 ----------------------------------------------------------- 

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh  

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ---------

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang ------------

mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih -----

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara ---

yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -

dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.------------------------ 

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -- 

nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan -------

serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, -

besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan -----

disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan -

terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------------------------------------------- 

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang ------------- 

tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu ---------

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan ------

RUPS tentang perubahan tersebut.---------------------------------------------------------------- 

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang ------- 

dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah ------

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ----

3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---------

suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh -------
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lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ----

suara yang hadir dalam RUPS.----------------------------------------------------------------------- 

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4  

Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum ---------------

kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, ----

pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh -------

Ketua OJK.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara  

tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh ------------

Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar --------

secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 

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

--------------PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, --------------- 

-----------------------------------PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------PASAL 16 ----------------------------------------------------------- 

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -------------

pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan ---

pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan -----------

pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----------

keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang -----------

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

saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih -

dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak -----

suara yang hadir dalam RUPS.---------------------------------------------------------------- 

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas  

tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua 

sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri 

oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ----------------------

memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah -----------
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seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -------------

disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham 

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

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas  

tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara 

untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu ----------------------------

penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.------------------------- 

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang -- 

terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha --

Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, -----------------

pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 --

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.---------------------------------------- 

3. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan Keputusan -------- 

RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ------

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

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran likuidasi dan -------------------- 

berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud ---------

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -----------

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-------------------------- 

------------------------------------------------------------DIREKSI ------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------PASAL 17 ----------------------------------------------------------- 

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya  

2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota ---------

Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur ------

Utama.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) -------- 

tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya 

sewaktu-waktu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara --- 

Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat 
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untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan --------

peraturan OJK dan undang-undang Negara Republik Indonesia yang --

berlaku lainnya.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat - 

kembali.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang --- 

berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan 

harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan ---------

anggota Direksi lain yang menjabat.--------------------------------------------------------------- 

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua  

anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) ----

hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk -----------

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-----

undangan dan Anggaran Dasar.---------------------------------------------------------------------- 

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk  

sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang -------

ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.------------------------------------------------------------- 

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- 

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 ----

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------------------------- 

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ------------- 

permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu -----

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima -----

menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS ----

dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku ----------

efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya ----

permohonan pengunduran diri tersebut.-------------------------------------------------------- 

10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka ---- 

waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan ---

lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi -----
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menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.----------------------------------- 

11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -------------------------- 

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) -----

orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan ----

oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga -----

memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.--------------------------- 

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara ------ 

oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan --------

RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari ----

setelah tanggal pemberhentian sementara.-------------------------------------------------- 

13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak  

dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu ---------

dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian ---------------

sementara anggota Direksi menjadi batal.----------------------------------------------------- 

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota ------- 

Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan ----------------

wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan -------

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

15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:----------------------------------------------------------- 

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;---------------------- 

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;- 

c. meninggal dunia;------------------------------------------------------------------------------------------ 

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.--------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------PASAL 18 ----------------------------------------------------------- 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas ------------------- 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan --

maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran ----------

Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas -------------------

pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan -----



 84 

RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-------------

undangan dan Anggaran Dasar ini. Setiap anggota Direksi wajib ----------

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh -

tanggung jawab, dan kehati-hatian.---------------------------------------------------------------- 

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ---- 

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----

dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ---------------------

menjalankan segala tindakan, , akan tetapi dengan pembatasan ----------

bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris ---------

diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini:-------------------------------------------- 

a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen - 

berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain---------------- 

b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak --------- 

termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan 

kegiatan usaha perdagangan;------------------------------------------------------------------- 

c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg/avalist)-------------------------- 

d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan -------------- 

Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang yang --------------

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

e. Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh ------ 

barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas --------

tanah;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, ---------------- 

penyusunan strategi bisnis Perseroan;--------------------------------------------------- 

Dengan ketentuan tindakan tersebut yang nilainnya sama atau lebih ----

besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, berdasarkan -----

Laporan Keuangan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik 

yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.------------------------------------------------ 

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ----------------- 

menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima ----------
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puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun ----

buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri -

sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ------------

persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham -

yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih -----

dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 

yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang--------

undangan yang berlaku di bidang pasar modal.------------------------------------------ 

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di  

atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan --

RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang --------------

memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh -----

saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 ----

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----

hadir dalam RUPS.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di  

atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah ----

suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu -----------------

penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa ----------------

Keuangan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. a.  Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama  

Direksi serta mewakili Perseroan. ----------------------------------------------------------- 

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -------- 

sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 

ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ---------

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-- 

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ---- 

oleh RUPS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang 



 86 

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-------------------- 

8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi ----- 

kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama -

Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang --

diuraikan dalam surat kuasa.--------------------------------------------------------------------------- 

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan ------- 

dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka ------------------

Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal ---

Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----------

kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan ---

diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak ---------------------

mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.     --------------------------------------- 

----------------------------------------------------RAPAT DIREKSI ---------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 19 ----------------------------------------------------------- 

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling  

sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila ---------

dipandang perlu:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;------------------------------------------------ 

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---- 

Komisaris; atau--------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang --- 

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau 

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.---------- 

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan -------- 

Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) -

bulan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak - 

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ----

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

4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau --------- 
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dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota --------

Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --------

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --------

panggilan dan tanggal rapat.---------------------------------------------------------------------------- 

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --- 

tempat rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -- 

kegiatan usaha Perseroan.------------------------------------------------------------------------------- 

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -

dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di 

manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ------------

mengikat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama  

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada 

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi -------

yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.------------------ 

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ----- 

oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.----------------------------- 

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ------- 

mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---------

anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.----------------------------------------- 

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ------- 

untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan 

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari --

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

rapat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua ------ 

rapat Direksi yang akan menentukan.------------------------------------------------------------ 

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

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
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lain yang diwakilinya.----------------------------------------------------------------------------------- 

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- 

suara tertutup tanpa  tanda-tangan sedangkan pemungutan suara 

mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat --

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------------------- 

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan  

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam --------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.---------------------------------------- 

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ----- 

dalam ketentuan ayat 6, Rapat Direksi dapat juga dilakukan -----------

melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana 

media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta --------

Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung --------

serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.----------------------------------------------- 

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana - 

dimaksud dalam ayat 13 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan 

diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk ----

disetujui dan ditandatangani.--------------------------------------------------------------------- 

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --------

Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, ------

maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat 

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ---

Modal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----------------------- 

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi 

telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi ---------------------

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis 

dengan menandatangani persetujuan tersebut.------------------------------------------- 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -
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yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat 

Direksi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------DEWAN KOMISARIS ------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------PASAL 20 ----------------------------------------------------------- 

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan  

Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya ------------------

disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang----------------

undangan yang berlaku di bidang pasar modal.------------------------------------------ 

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.------------- 

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5  

(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk --------------------------

memberhentikan sewaktu-waktu.-------------------------------------------------------------------- 

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir ---------- 

dapat diangkat kembali. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan 

Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara ---

Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan ------

Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan OJK dan ---------

undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku lainnya.-------- 

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -------- 

maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya -------

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu --

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ----------------

Anggaran Dasar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris -------

yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi --------

lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa ----

jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.------------------------------------------ 

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- 

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai --------------
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maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) 

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-------------------------------------------------- 

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ------------- 

permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam ----------

jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----------------

diterimanya surat pengunduran diri.--------------------------------------------------------------- 

7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka ---- 

waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan ---

lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan ----

Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.--------------- 

8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ------ 

mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing -------

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut ----

sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan -----

Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah 

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

9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para ----------- 

anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh -

RUPS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 dan 6 Pasal --- 

ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan  

OJK dan perundang-undangan yang berlaku;--------------------------------------- 

c. meninggal dunia;------------------------------------------------------------------------------------------ 

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.--------------------------------------- 

----------------------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 21 ----------------------------------------------------------- 

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan ------------- 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai ------
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Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat ----------

kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan -----------

tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan ---------

kehati-hatian.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan -------- 

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---------

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ---------------

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ------------------

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -

Direksi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh ------------- 

penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal ----

yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.---------------------------------------------------------- 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan --------------- 

tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat -

1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite ----

Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan -----

persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di -------

bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan ----

remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam 

peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.---------------------------- 

5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -- 

sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota -----------

Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini ---

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ------------------

merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan ---------------------

kewajibannya.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ----------- 

bersangkutan disertai alasannya.-------------------------------------------------------------------- 
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7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian  

sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan 

RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi -----

yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan 

kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang ---------

diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ---------

membela diri.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama - 

dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada ---

pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan --

Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam ---------

Pasal 10 di atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat  

puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka -----------------

pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang -----

bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.------------------- 

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -------------- 

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk 

sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, --

dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk ---------------------

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di --------

antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain -----------

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.----------------------------------- 

11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam --------- 

Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan --------

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.------------------- 

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

----------------------------------------------------------PASAL 22 ----------------------------------------------------------- 

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara ------- 
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berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau -------

setiap waktu apabila dipandang perlu:----------------------------------------------------------- 

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;---------------------------- 

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---- 

Komisaris; atau--------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang --- 

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau 

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.---------------------------- 

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi ------------------ 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.------------------------ 

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, -- 

apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan ----------------

Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat ---

kuasa dari Komisaris Utama.--------------------------------------------------------------------------- 

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat  

atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota 

Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 -------

(tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----

tanggal panggilan dan tanggal rapat.------------------------------------------------------------- 

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan --- 

tempat rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan ----- 

atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota -----------

Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -------------

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat ---------------

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah 

dan mengikat.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal ----- 

Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu 

dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh 
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seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara ---

anggota Dewan Komisaris yang hadir.---------------------------------------------------------- 

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ------------ 

Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----------

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

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ------------------ 

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 

dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.- 

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ------------ 

musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan ---

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----

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

dikeluarkan dalam rapat.----------------------------------------------------------------------------------- 

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua ------ 

rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.---------------------------------------- 

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ------------------------- 

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

setiap anggota Dewan Komisaris lain yang  diwakilinya;------------------- 

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- 

suara tertutup  tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara -

mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat --

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;----------------------- 

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan  

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam --------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.---------------------------------------- 

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ---- 

dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat 

juga dilakukan melalui media telekonferensi,video konferensi atau 

melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan ---------

semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan -------------
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mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat -------

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

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris ------ 

sebagaimana  dimaksud dalam ayat 12 a diatas harus dibuat ---------

secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan --------

Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.---------- 

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---- 

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ---------

anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua -

anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul ----

yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan -----

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -------

dalam Rapat Dewan Komisaris.---------------------------------------------------------------------- 

---------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --------- 

----------------------------------------------------------PASAL 23 ----------------------------------------------------------- 

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ----- 

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -------------

persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.---------------------------------------------------- 

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ------------------- 

disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya -----

tahun buku yang akan datang.------------------------------------------------------------------------- 

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -- 

dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.------------------------------------------ 

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.------------ 

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ------ 

Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---------------

terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.-------------------------------- 

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan ---------------- 

keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan ------------------
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Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.----- 

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi --------- 

dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional ----

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di ------------

bidang pasar modal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -------------------- 

----------------------------------------------------------PASAL 24 ----------------------------------------------------------- 

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ------- 

dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -------

RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi --------------

menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.---- 

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan ----------- 

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ---------

kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -----

laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak 

mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam 

perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.----------- 

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu - 

5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke ----

dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.------------------ 

 Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh 

pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 -------

(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -------------

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang ------

tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan -----

menjadi hak Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku ------ 

Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan ----

yang berlaku.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------PENGGUNAAN CADANGAN ----------------------------------------- 



---
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