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1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan 
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 

2. Pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan per tanggal 23 Mei 2016. 
Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk 
hadir dalam rapat ini. 

3. Setelah Notaris melaporkan jumlah kehadiran pemegang saham, bagi pemegang saham yang 
terlambat dapat mengikuti Rapat, namun tidak dihitung dalam jumlah kehadiran dan pemungutan 
suara. 

4. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum pengambilan keputusan, dianggap 
telah menyetujui usul keputusan Rapat. 

5. Sesuai Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK Tgl. 8 Desember 2014 No. 
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham 
Perusahaan Terbuka, maka Korum dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: 
Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 
Perseroan dan keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) 
bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. 

6. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi 
Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan 
acara Rapat tersebut. 

Prosedurnya sebagai berikut : 

a. Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan 
pertanyaan. 

b. Ketua Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan 
mengajukan pertanyaan, untuk mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama perorangan 
atau pihak yang diwakili , serta jumlah saham yang dimiliki. 

c. Tanya jawab untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan masing
masing maksimal 5 menit. Jika lebih dari 5 menit maka Ketua Rapat berhak untuk 
melanjutkan Rapat. 



7. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab 
atau menanggapi pertanyaan yang diajukan. Ketua Rapat dan Direksi dapat tidak menanggapi 
pertanyaan yang tidak terkait acara Rapat. 

8. Pengambilan Keputusan : 

- Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada 
Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan 
cara pemungutan suara. 

- Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, 
dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut : 
a. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan ; 
b. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; 
c. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua, dianggap 

menyetujui usul keputusan Rapat. tersebut. 

Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan 
suara itu. 

9. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila 
seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara 
satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali bagi Bank 
Kustodian/ Perusahaan Efek atau Manajer lnvestasi yang mewakili nasabah atau reksadana yang 
dikelolanya. 

10. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh 
Notaris. 

11. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak 
ketiga. 

12. Pemimpin Rapat berwenang menentukan prosedur Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini. 
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