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Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik lndonesia, terkait
Himbauan/prosedur/Panduan/Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus
Corona/COVID-19.

I.

TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA

/

covlD-19
secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan

1. Rapat akan dilangsungkan
Rapat.

Z.

3.

perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir
dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri
dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak lndependen yang

ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT. Bima Registra Selaku Biro Administrasi Perseroan,
melalui aplikasieASY.KSElyang disediakan oleh KSEI pada tautan https://akses.ksei'co.id/.
pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti
dan lulus protokol keamanan dan kesehatan, sebagai berikut:
a, wajib menggunakan masker selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat;
b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh),

c.
d.

yang akan dilakukan oleh petugas dari Perseroan;
wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan;

menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang
telah disediakan;

e.

dianjur:kan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;

f.

wajib segera, meninggalkan gedung tempat penyelenggara Rapat segera setelah Rapat
selesai.

4.

pemegang saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5'Celcius dan/atau
memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)
dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan
kuasa sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.

5.

perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau
berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal
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6.

pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan
sebagaimana dijelaskan di atas.
Untuk menjaga physical distancing, Perseroan juga menyediakan beberapa ruangan di tempat
penyelenggaraan Rapat yang dilengkapi dengan video konferensi yang terhubung langsung
dengan jalannya Rapat, sehingga pemegang saham dapat melihat, mendengar dan berinteraksi
secara iangsung.

!1.

TATA TERTIB RAPAT

L.
2.

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa lndonesia.

Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat 13.1 huruf a dalam Anggaran Dasar
Perseroan.

3.

Rapat adalah sah, yaitu:

a.

Untuk agenda L,2,3, dan 4, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya

yang sah hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui
eASY.KSEI pada

tautan https://akses.ksei.co.id/ ("elektronik") lebih dari 50% dari seluruh

jumlah saham yang ditempatkan;

b.

Sedangkan untuk agenda 5, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya
yang sah hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik paling sedikit 2/3 dari
seluruh jumlah saham yang ditempatkan.

4.

Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya memasuki ruang rapat (hadir secara fisik) atau yang
hadir secara elektronik setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat,

yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak

5.

diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham dalam Rapat.
Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya
untuk hadir dalam Rapat.

6.

Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kepada para Pemegang Saham atau
Kuasanya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

7. Tiap-tiap Saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan
dan menyatakan pendapat.

9. Setiap pertanyaan dalam Rapat ini diajukan secara tertulis pada formulir yang telah disediakan,
atau melalui fasilitas chatbox pada

eASY.KSEI.

Formulir diisi oleh penanya, dengan

mencantumkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Selanjutnya petugas
akan mengumpuH<an formulir yang telah diisi tersebut, atau meneruskan petanyaan melalui
fasilitas chatbox kepada Ketua Rapat.
10. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

11. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya apabila
berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
12. Untuk masing-masing agenda hanya diberikan kesempatan

3 pertanyaan, jika lebih dari

3

pertanyaan, maka pertanyaan dapat disampaikan kepada Perseroan diluar Rapat secara tertulis.
13. Setelah semua pertanyaan dijawab akan dilakukan usulan keputusan.

14. Setiap usulan keputusan untuk masing-masing agenda akan dilakukan pemungutan dan
perhitungan suara (Setuju, Tidak Setuju atau Blanko).

15. Pemungutan suara dilakukan dengan "mengangkat tangan". Prosedur yang berlaku adalah
sebagai berikut:

a.
b.
c.

Mereka yang Tidak Setuiu akan diminta mensanekat tangan.

Mereka yang memberikan suara Blanko akan diminta mengangkat tangan.
Mereka yang tidak mensanskat tansan dianggap setuiu.

Petugas dari Biro Administrasi Efek dan Notaris selaku pihak independen akan membantu proses

pemungutan dan perhitungan suara dalam Rapat.

16. Bagi Penerima Kuasa yang diberiwewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara
Tidak Setuju atau Blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak
mengangkat tangan, atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara, maka
suara mereka dianggap setuju.

17. Suara Blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dan diperhitungkan dengan suara
terbanyak.

18. Keputusan-keputusan dalam Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan
suara terba nyak, yaitu:
a. Untuk agenda L, 2, 3, dan 4 disetujui dengan suara setuju oleh para Pemegang Saham

b.

dan/atau Kuasanya yang sah lebih dari %dari suara suara yang hadir dalam Rapat, dan
Untuk agenda 5 disetujui dengan suara setuju oleh para Pemegang Saham dan/atau
Kuasanya yang sah lebih dari

2/3 dari suara suara yang hadir dalam Rapat.

L9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Risalah Rapat oleh Notaris.
20. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan pasal 49 POJK No. 15/POJK.04/2O2O, berlaku sebagai
bukti yang sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
hal yang terjadi dalam Rapat.
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