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PERNYATAAN KEPUTUSAN

>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk 

Nomor: 69.-

-Pada hari ini,Kamis, tanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu

-Pukul 11.35 (sebelas lewat tiga puluh lima menit) Waktu IndonesiaBarat.------

-Berhadapan dengan saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris d i-------

Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-- 

namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta in i.----------------------------------

1. Tuan BRATHA, lahirdi Teluk Betung, pada tanggal 13-05-1970 ------

(tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur Utama-------

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tersebut dibawah ini, Warga Negara 

Indonesia, bertempat tinggal di JakartaBarat, Jalan Kacang Merah 

Nomor 10, Rukun Tetangga 007, RukunWarga 008, Kelurahan Rawa

Buaya, Kecamatan Cengkareng;----------------------------------------------------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------------------

Kependudukan: 3173011305700007;----------------------------------------------

2. TuanBUDI PRAKOSO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 12-03-1962

(dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur------

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tersebut dibawah ini, Warga Negara 

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pondok Kelapa Permai -

AE 12/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan-----------

Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit;----------------------------------------

-Pemeaang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------------------

dua puluh satu)
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Kependudukan: 3175071203620012;—

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka - 

tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dan selaku kuasa dari — 

Rapat Umum Pemegang Saham TahunanPT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 

tanggai 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu)yang 

Berita Acara Rapatnya dimuat dalam akta Nomor: 68 tanggai 29-07-2021 (dua 

puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu)dibuat oleh saya, Notaris, dari dan 

oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham 

TahunanPT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk, berkedudukan di Jakarta 

Barat dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center Lantai 3, Jalan Letnan 

Jenderal S. Parman Kaveling 91, Jakarta Barat 11420, yang anggaran 

dasarsebagaimana dimuat dalam aktaNomor: 12, tanggai 08-01-1972 

(delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) yang kemudian 

diubah dengan akta Nomor: 5, tanggai 03-10-1972 (tiga Oktober seribu 

sembilan ratus tujuh puluh dua), akta Nomor: 1 tanggai 01-02-1979 (satu 

Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), akta Nomor: 28, tanggai 

30-08-1979 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), 

yang kesemuanya dibuat dihadapan Moeslim Dalidd, pada waktu itu Notaris di 

Malang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 11-12-1979 (sebelas 

Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) Nomor: YA.5/284/4, 

dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang pada tanggai 03-07-1980

(tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh) N om or:-------------------------

209/PP/P.N.MIg/VII/1980, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali 

diubah, perubahan seluruh anggaran dasar sebagaimanadimuat dalam akta 

Nomor: 5 tanggai-----------------------------------------------------------------------------------



02-10-2015 (dua Oktober dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan saya, —

Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya-----

telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

Nomor: AHU-AH.01.03-0973015 tanggal19-10-2015 (sembilan belas Oktober 

dua ribu lima belas), anggaran dasar tersebuttelah beberapa kali terakhir 

diubah dengan akta Nomor: 19 tanggal 27-11-2020 (dua puluh tujuh 

November dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan Kristanti Suryani, 

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta 

Pusat yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah 

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republiklndonesia dengan Nomor:-------------

AHU-AH.01.03-0413420 tanggal30-11-2020 (tiga puluh November dua ribu —

dua puluh);-------------------------------------------------------------------------------------------

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam - 

akta Nomor: 42 tanggal 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh)

yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan--------

Perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi —

Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----------

Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.03-0316445, tanggal 29-07-2020

(dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh);--------------------------------------------

-Untuk selanjutnya PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbkdaiam akta--------

ini akan disebut "Perseroan".-------------------------------------------------------------------

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih------

dahulu dalam akta in i:----------------------------------------------------------------------------

A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua
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ribu dua puluh satu) bertempat di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan

J e n d e ra l S u d irm a n  S e n a y a n ,  J a k a r ta  1 0 2 7 0 te !a h  d ia d a k a n  R a p a t  U m u m

Pemegang Saham Tahunanyang dilakukan secara elektronik, yang Berita 

Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor:68,tertanggal29-07- 

2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu).--------------------- -

B. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 

Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjunya disebut 

“POJK e-RUPS”) tempat pelaksanaan Rapat secara elektronik 

merupakan tempat dilaksanakannya Rapat secara fis ik.-----------------------

C. Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan “POJK e-RUPS" dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang 

Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka (selanjunya disebut “POJK RUPS”) .----------------------

D. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan penularan Covid 19

dan penerapan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM), Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS 

melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya 

disebut “eASY.KSEI"), dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan 

Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut “AKSes KSEI”) di situs web 

https://akses.ksei.co.id.eASY.KSEI. --------------------------------------------------

E. Bahwa untuk memenuhi POJK e-RUPSPerseroan telah memberitahukan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai rencanaRapat sesuai 

dengan surat---------------------------------------------------------------------------------
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c.

I

D.

-  Nomor: 100/DIR/EXT-OJK/Vl/2021tanggai 11-06-2021 (sebelas Juni

dua ribu dua puluh satu) perihal: Penyampaian pemberitahuan mata 

acara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

(RUPST) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;------------------

-  Nomor: 113/DIR/EXT-OJK/VII/2021tanggal 05-07-2021 (lima Juni

dua ribu dua puluh satu) perihal: Perubahan mata acara---------------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----------

(RUPST) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;-----------------------------

Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6.(1) anggaran—  

dasar Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam 1 (satu) surat 

kabar yaitu surat kabar Harian Ekonomi Neracapada tanggal 22-06-2021 

(dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh satu)serta melalui: -------------------

- Situs web Bursa Efek Indonesia;----------------------------------------------------

- Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan-------------------

- Situs web Perseroan;--------------------------------------------------------------------

ketiganya pada tanggal 22-06-2021 (dua puluh dua Juni dua ribu dua-------

puluh satu).--------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9.(1) anggaran —  

dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan Rapat melalui: ----------------

-  Situs web Bursa Efek Indonesia;-----------------------------------------------------

-  Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan--------------------

-  Situs web Perseroan;--------------------------------------------------------------------

ketiganya pada tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu) 

serta melalui 1 (satu) surat kabar yaitu surat kabar Harian Ekonomi Neraca 

pada tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu) yang



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

-LOGO PANIN DUBAI SYARIAH

-PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

------------- (“Perseroan”)-

-----------PEMANGGILAN-

--------------------------- KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM-------------------

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk 

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut

“Rapat”) yang akan diselenggarakanpada:-------------------------------------------

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Juli 2021--------------------------------------------

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai---------------------------------

Tempat : Panin Bank Building Lantai 4 --------------------------------

Jl. Jend. Sudirman -  Senayan Jakarta 10270----------

Mata acara Rapat:-------------------------------------------------------------------------

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan —

usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan,------

termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk— 

tahun buku 2020;----------------------------------------------------------------------

2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir --

pada tanggal 31 Desember 2020;------------------------------------------------

3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan-----

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk —  

menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi--------

4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;----------



5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan

untuk tahun buku 2021;--------------------------------------------------------------

6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;------------------------------------

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;----------------------------------------

8. Penyampaian Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD") Hasil--------------

Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2020;-----------------------------------

Penielasan mata acara Rapat adalah sebaqai berikut: ----------------------

- Mata acara Rapat ke 1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin

diadakan dalam oleh Perseroan, untuk memenuhi Ketentuan Anggaran 

Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.--------------

- Mata acara Rapat ke 6 dilaksanakan sehubungan dengan akan-----------

berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan-------

Dewan Pengawas Syariah pada saat ditutupnya RUPST.------------------

- Mata acara Rapat ke-7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan------------

diantaranya penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan ----------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang 

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka —  

Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) . -----------------------------------------------

- Mata acara Rapat ke-8 sehubungan dengan penyampaian realisasi 

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2020 

kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. -  

-30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum.



Ketentuan Umum :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK N o .-----------------
! f

15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.--------------------------

| 2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para -  

Pemegang Saham dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi 

bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.----------------------

3. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan-----------------

i www.panindubaisyariah.co.id; situs web Bursa Efek Indonesia dan
I

aplikasi eASY.KSEI.--------------------------------------------------------------------

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar ~ 

Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di 

Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 

6 Juli 2021 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek 

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

5. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan 

penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman 

dan sehat, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada 

Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara 

memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi 

Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra), yang akan mewakili 

Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan

6. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521

tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul------

http://www.panindubaisyariah.co.id


e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum 

Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS

untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya-------------

Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana

Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara----------

elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan 

tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh

. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan---------

dengan mekanisme sebagai berikut:----------------------------------------------

I. Hadir sendiri dalam Rapat.---------------------------------------------------

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum -  

memasuki ruangan Rapat diminta untuk:---------------------------------

I
a. Menginformasikan nomor SID (Single Investor----------------

Identification) yang berasal dari KSEI.---------------------------

b. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)------

f kepada petugas pendaftaran . --------------------------------------

c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau kuasa----------

Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat -

Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi--------

Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir (iii) fotokopi —  

akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang 

terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperiukan 

oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).-------------

d. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung 

Pemerintah dalam mengatasi Penyebaran Covid-19, maka

https://easy.ksei.co.id/egken


bagi peserta Rapat yang akan menghadiri undangan 

i secara fisik, agar mematuhi peraturan pemerintah yang

berlaku.---------------------------------------------------------------------

II. Pemberian Kuasa.---------------------------------------------------------------

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik.-----------------------------

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham

dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek----------

Indonesia (“KSEI”) untuk memberikan kuasa secara--------

elektronik (e-proxy) kepada Penerima Kuasa Independen,
j

1 yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek------
I

Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas-------

eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan --

Sekuritas / AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) ; -----------

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara -- 

elektronik / e-proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk

| oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa-------
j

tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.---------

Pemberian kuasa secara elektronik le-proxy wajib tunduk 

pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

KSEI dan Perseroan.--------------------------------------------------

b. Pemberian Kuasa secara non Elektronik.-----------------------

-  Selain pemberian kuasa secara elektronik le-proxy —

tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan 

kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.----------------------

-  Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas-----------

(KIP/Passport) wajib disampaikan secara langsung —
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f

kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni---------

- PT.Raya Saham Regsitra (“BAE”), sebelum Rapat

c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara 

elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat 

atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir 

pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs

Web Perseroan panindubaisyariah.co.id dan ------------------

mengirimkannya melalui email: corsec@pdsb.co.id --------

selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2020.----------------------

d. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir —

dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan-------------

menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI — 

dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa 

serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan 

https://akses.ksei.co.id/. ----------------------------------------------

8. Materi/Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada ja m ------

kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal-------------

penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 

15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta —  

dapat diunduh melalui situs web Perseroan panindubaisyariah.co.id

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan---------

penyelenggaraan Rapat.--------------------------------------------------------------

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara

langsung dalam Rapat, maka diberlakukan protokol dalam rangka 

penanganan Covid-19 yaitu sebagai berikut: -----------------------------------
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a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau

Tes Swab PCR (negative) COVID-19 yang diperoleh dari dokter 

rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan 

sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.-----------------------------------------

b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat. -

c. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang

Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi 

terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi 

dan perkembangan terkini terkait COVID-19.-----------------------------

10. Dengan telah diumumkannya menngenai Mata Acara, Tata Tertib,

Informasi, Pemberitahuan dan Panggilan RUPS didalam situs web 

Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, 

pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.-----------

11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu----------------

mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan 

kepada pemegang saham untuk secara langsung hadir dalam Rapat 

sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini 

sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.-------

-------------------------------------Jakarta, 07 Juli 2021 ------------------------------------

- bahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat Pengumuman dan - 

Pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta saya, 

Notaris, tertanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh

per tanggal 06-07-2021 (dua Juli dua ribu dua puluh satu) yang di terbitkan

Direksi Perseroan
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oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, 

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 

38.813.641.319 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tiga belas juta 

enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas) saham.-------

- Bahwa berdasarkan Pasal 14.2.1a Anggaran Dasar Perseroan,-----------

untuk Mata Acara Rapat pertama sampai ke-6 (keenam) dan mata —

acara rapat ke-8 (delapan) dapat diselenggarakan dan dapat-------------

mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara 

yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 

(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 

dalam Rapat.-------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Pasal 14.2.2a Anggaran Dasar Perseroan, untuk

Mata Acara Rapat ke-7 (ketujuh) dapat diselenggarakan dan dapat 

mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari 

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 

(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 

dalam Rapat.-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh 

PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroandalam 

Rapattelah hadir dan/atau diwakili sejumlah sebanyak 35.864.484.410 

(tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus 

delapan puluh empat ribu empat ratus sepuluh) saham atau lebih kurang
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sebesar 92,402% (sembilan puluh dua koma empat nol dua persen) dari

seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeiuarkan dalam 

Perseroan sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a 

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat telahmemenuhi kuorum dan berhak

mengambil keputusan yang sah danmengikat.--------------------------------------

H. Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, hendak -

menyatakan keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu Perubahan--------

Susunan Pengurus Perseroan. -----------------------------------------------------------

I. Bahwa dalam akta ini para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---

diatas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.------------------------

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap menjalankan —

kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa:--------------------------------------------

Dalam Rapat untuk mata acara Keenam yaitu perubahan susunan Pengurus 

Perseroan terdapat pemungutan suara, berdasarkan laporan dari PT Raya 

; Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat-------------
I

pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxydan e-voting- 

dan sistem di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, hasil pemungutan suara 

merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, baik 

melalui e-Proxy maupun e-Voting.hasil pemungutan suara tersebut yaitu

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

Pemegang Saham yang Abstain sejumlahl 1.305 (sebelas ribu tiga 

ratus lima) saham dari jumlahsaham yang hadirdalamRapat. —  

Pemegang Saham yang Setuju sejumlah 35.864.473.105 (tiga 

puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus 

tujuh puluh tiga ribu seratus lima) saham atau mewakili lebih kurang
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99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan

sembilan persen) dari jumlahsaham yang hadirdalamRapat.--------

Sesuai dengan POJK RUPS, Abstain dianggap mengeluarkan suara 

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang----------------

mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro 

Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, 

dengan demikian suara Setuju menjadi 35.864.484.410 (tiga puluh lima 

miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh 

empat ribu empat ratus sepuluh) saham atau mewakili lebih kurang 100%

(seratus persen) dari jumlahsaham yang hadirdalamRapat.-------------------

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui perubahan susunan--------

pengurus Perseroan sebagai berikut:----------------------------------------------------

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dr. ADNAN ABDUS

SHAKOOR CHILWAN dari jabatannya selaku Komisaris Utama dengan 

ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan 

selama menjabat sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya

2. Menyetujui pengangkatan Nyonya TANTRY SOETJIPTO S., sebagai — 

Komisaris Utama/Komisaris Independen yang efektif berlaku sejak 

tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa

Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau ----------

terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa 

Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 

Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh - 

tiga).-------------------------------------------------------------------------------------------

Rapat.
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3. Menyetujui mengangkat kembali OMAR BAGINDA PANE sebagai

l
Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.--------------------

4. Menyetujui mengangkat kembali anggota seluruh Direksi dan Dewan —  

Pengawas Syariah Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat yaitu: -

BRATHA sebagai Direktur Utama;-----------------------------------------

BUDI PRAKOSO sebagai Direktur;----------------------------------------

- SHANDRA NORAYA L sebagai Direktur;--------------------------------

- Dr. KH. AHMAD MUNIF SURATMAPUTRA, MA sebagai Ketua -

Dewan Pengawas Syariah;---------------------------------------------------

Drs. H. AMINUDIN YAKUB, MA sebagai anggota Dewan----------

Pengawas Syariah.--------------------------------------------------------------

5. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan 

Pengawas Syariah tersebut diatas beriaku terhitung sejak ditutupnya 

Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 

(dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 

(dua ribu dua puluh tiga) dan pengangkatan Direksi tersebut di atas 

beriaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya 

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan 

diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan 

dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang

6. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan------

Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi —

Dewan Komisaris------------------------------------------------------------------------

Komisaris Utama/Komisaris Independen; TANTRY SOETJIPTO S.~
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Komisaris Independen : OMAR BAGINDA PANE
j

Direktur Utama :BRATHA-------------------------------------

Direktur :BUDI PRAKOSO--------------------------

Direktur :SHANDRA NORAYA LAKSMI-------

Dewan Pengawas Syariah------------------------------------------------------------
P

! Ketua : DR. KH. AHMAD MUNIF---------------

SURATMAPUTRA, M A -----------------
I

Anggota : Drs. H. AMINUDIN YAKUB, M A-----

dengan ketentuan pengangkatan TANTRY SOETJIPTO S., sebagai-----

Komisaris Utama/Komisaris independen tersebut efektif berlaku 

terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 

atas pengangkatannya sebagai Komisaris Utama/Komisaris----------------

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas------------

menerangkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan Dewan----------

Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Perseroan menjadi sebagaiberikut: -

DEWAN KOMISARIS-----------------------------------------------------------------------

Komisaris Independen : Tuan OMAR BAGINDA PANE;------------------------

DIREKSI-----------------------------------------------------------------------------------------

Direktur Utama 

Direktur Kepatuhan

: Penghadap Tuan BRATHAtersebut diatas;--------

: Penghadap Tuan BUDI PRAKOSOtersebut------

:Nyonya SHANDRA NORAYA L (SHANDRA----
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NORAYA LAKSMI)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH :

Ketua Tuan Doktor. KH. AHMAD MUNIF -

SURATMAPUTRA, MA—

Anggota : Tuan Doktorandus. H. AMINUDIN YAKUB, MA—
r

-Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa —

dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan -- 

pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sehubungan dengan Perubahansusunan PengurusPerseroan-------

tersebut di atas.untukkeperluan tersebut para penghadap dengan ini 

menyatakan bahwa : ------------------------------------------------------------------------------

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang-----------

disampaikan oieh Notaris kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi —  

Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari — 

yang sebenarnya;-------------------------------------------------------------------------

2. Permohonan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia--------

Republik Indonesia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak------------

melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan---------

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

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas- 

sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan------

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

4. Perseroan mematuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu---------

delapan belas) Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat-
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Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,-----

dan pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan------------

tertanggal 28-07-2021 (dua puluh deiapan Juli dua ribu dua pulug satu) 

yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan 

pada minuta akta ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

akta in i,----------------------------------------------------------------------------------------- -
f

5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti s iap---------------

bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut -- 

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan 

ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan 

yang sah, dengan demikian membebaskan saya, Notaris dari segala 

tuntutan berupa apapun juga.-----------------------------------------------------------

6. Salah satu Direktur Perseroan yang ditunjuk sebagai penanggung-------

jawab Pajak Perseroan adalah Tuan BRATHAyang sa a t------------------

ditandatanganinya akta ini menjabat sebagai Direktur Utama--------------
;

Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------

-Para Penghadap menyatakan bahwa Identitas penghadap dan dokumen........

dokumen adalah benar serta membebaskan saya Notaris dari segala tuntutan

berupa apapun juga .--------------------------------------------------------------------------------

-Para Penghadap menyatakan mengerti dan memahami akta ini serta-----------

mematuhi semua peraturan yang berlaku.----------------------------------------------—

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.----------------------------------------------

--------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA IN I--------------------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal — 

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------------------
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-  Nyonya Al TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada ------

{
tanggal 07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), —

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 4 4 ,----------

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, --------------

Kecamatan Pasar Rebo;---------------------------------------------------------------------

-  Nona VINDA TRYANA, Saijana Hukum,Magister Kenotariatan, lahir di ------

Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan------

ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di KotaTangerang Selatan, 

Jalan Flamingo JC. 17 Nomor: 5,Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, - 

Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, untuk sementara------

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.--------------------------------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap 

dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.--------------------------------------------------

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua) coretan dengan--------

penggantian.-------------------------------------------------------------------------------------------

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----------------------------

^ \ ^ “DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta
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