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BERITA ACARA 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT BANK PANIN SYARIAH Tbk 

Nomor: 3.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 02-10-2015 (dua Oktoberdua ribu lima belas). -

Pukul 15.31 (lima belas lewat tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat. ~ 

-Saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -

saksi-saksi yang saya, Notaris kenai dan nama-namanya akan disebutkan — 

pada bagian akhir akta ini. --• 

-Atas permintaan Direksi PT Bank Panin Syariah Tbk, berkedudukan 

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

Letnan Jenderal S; Parman Kaveling 91 , Jakarta Barat 11420, yang anggaran 
I 

lasar sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 12, tanggal 08-01-1972 

(dt l apan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) yang kemudian 

d'-.'.oah dengan akta Nomor: 5, tanggal 03-10-1972 (tiga dktober seribu 

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

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

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

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

. Malang,Vang 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 Pengadiian Negeri Maiang pada tanggal 03-07-1980 

(tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh) — — •— 

Nomor: 209/PP/P.N.MIgA/ll/1980,-anggaran dasar tersebut telah beberapa -— 

kali diubah, perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta —-



tanggal 19-06-2013 (sembilan belas Juni dlia ribu tiga belas) Nomor: 74, yarg | 

dibuat oleh saya,* Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menfel 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat : ' 

Nomor: AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 26-06-2013 (dua p\Mi'' 

enam Juni dua ribu tiga belas) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ' 

Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di daiam database 1 

Sistem Administrasi Badan Hukum Kemente>ian Hukum dahVlak Asasi 

Manusia Republik Indonesia tanggal 16-07-2013 (enam belas Juli dua r&a \ 
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tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-29054. Terakhir diubah dengan akta \ 

Nomor: 2 tanggal 02-10-2015 (dua Oktober dqa ribu lima belas) yang dibuat — 

dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicacat di dalam Sistem Administra^ — 

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik — 
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH-01.03-0969254-

tanggal 02-10-2015 (dua Oktober dua ribu lima belas).— —— • 

Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalam aMa-

Nomor: 75 tanggal 24-04-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima b e l s | 

yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister-— 

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Pejul i^issi 

Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan——— 

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusja Republik Indon^ia 

Nomor: AHU-AH.01.03-0929303 tanggal 04-05-2015 (empat Mei dua mm— 

lima belas).— — - — - - — — — — 

-Untuk selanjutnya PT BANK PANIN SYARIAH Tbk dalam akta ini a k a n - — 

disebut "Perseroan".— — — 

Berada di Panin Bank Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, 
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Jakarta 10270. 

-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan 

dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 

(untuk selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat dilangsungkan pada hari, ——-

-Telah hadir daiam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; ~ 

i. Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: - — . - ~ 2 . . _ . . _ 

1. Tuan ARIES MUFTiE, lahir di Garut, pada tanggal 17-04-1955 (tujuh -

belas April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Komisaris 

Utama/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, - — 

bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Taman Kebon Sirih I I I /3 ,—™ 

* Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Kampung Bali, — 

Kecamatan Tanah Abang; — - — — 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 3171071704550002, yang berlaku hingga tanggal — -

17-04-2017 (tujuh belas April dua ribu tujuh belas); — - — ~ 

-mehurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ~ — 

' Utama/Komisaris Independen Perseroan; 

2. Nyonya YUWIiRATi KARTINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-11-1956 

1 (delapan belas November seribu sembilan ratus lima puluh enam), — — 

Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Kota Depok, Jalan Masjid Nomr45, Pangkalan Jati I, Rukun 

Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pangkalan Jati, — - — - — 

Kecamatan Cinere; ~ ~ 

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

^ Kependudukan: -3276045811560001, yang berlaku hingga tanggal - — 

tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas.' 
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18-11-2017 (defapan belas November dua ribu tujuh belas);— 

-untuk semehtara berada di Jakarta; 

-menurut keterangannya dalam hal ini .bertindak selaku Komisaris — 

Perseroan; — — ~ 

3. Tuan JASMAN GINTING MUNTHE, lahir di Medan. pada tanggal ~ — -

20-08-1965 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), 

Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, berferiipat tinggal di — 

Tangerang, Jalan Sawo VI Nomor 56B, Rukun Tetangga 002, Rukun — 

Warga 002, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas; 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 3671092008650006, yang berlaku hingga tanggal — 

20-08-2017 (dua puluh Agustus dua ribu tujuh belas); • 

-untuk sementara berada di Jakarta.-- • r — 

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris 

Perseroan; ~ — - — - ; 

II. Anggota Direksi Perseroan, sebagai ber ikut : —-—• ~ 

1. Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Wonogiri, pada 

tanggal 05-02-1966 (lima Februari seribu sembilan ratus enam puluh -

enam), Direktur Utama Perseroan Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Jakarta Timur, Kav Agraria Nomor 158, Rukun Tetangga — -

002, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren -— 

Sawit; • •—-

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

Kependudukan: 3175074502660002, yang berlaku hingga tanggal — 

05-02-2017 (lima Februari dua ribu tujuh belas); - — — r - — 
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-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama-

, Perseroan;— — — - — ™ ~ 

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

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

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta 

Timur, Pondok Kelapa Permai AE 12/11, Rukun Tetangga 004, Rukun -

Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamalan Duren Sawit;-

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk — — 

Kependudukan: 3175071203620012, yang berlaku hingga tanggal —•— 

12-03-2017 (dua belas Maret dua ribu tujuh belas); 

' -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur — - — 

^ Perseroan; • — — - — — — — 

3. Tuan TRI BHAKTI IRIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-12-1961 

(dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh satu), - ™ 

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota 

Bekasi, Kompiek Persada Kemala Blok 26 Nomor 6, Rukun Tetangga -

013, Rukun Warga 013, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi -

Barat;-—— — — — 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 3275022712610007, yang berlaku hingga tanggal 

27-12-2017 (dua puluh tujuh Desember dua ribu tujuh beias); 

-untuk sementara berada di Jakarta; — 

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku D i rek tu r—— 

Perseroan; — — ~ 

III. Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sebagai berikut: — — — 

1. Tuan Doktor Kyai Haji AHMAD MUNIF (AHMAD MUNIF - — - — -
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SURATMAPUTRA)/lahir di Semarang, pada tanggal 19-11-1952 

(sembilan belas November seribu sembilan ratus lima puluh dua), Ketua 

Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Warga Negara Indonesia, — • — 

bertempat tinggal di Kota Depok, Kp. Sugutamu, Rukun Tetangga 005,--

Rukun Warga 002, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya;— 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 327651911520002, yang berlaku seumur hidup; 

-untuk sementara berada di Jakarta;--™—: — 

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaky Ketua Dewan 

Pengawas Syariah Perseroan; — 

2. Tuan Doktorandus Haji AWllNUDIN YAKUB Master of Arts, lahir 

^ di Bekasi, pada tanggal 14-02-1971 (empat belas Februari seribu 

sembilan ratus tujuh puluh satu), Anggota Dewan Pengawas Syariah — 

Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota 

Tangerang Selatan, Jalan Ibnu Taimia V/137, UIN, Rukun Tetangga — 

002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat 

Timur; ~~ ~ ™ - - — — 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 3674051402710002, yang berlaku hingga tanggal------

14-02-2019 (empat belas Februari dua ribu sembilan be las ) ;— 

-untuk sementara berada di Jakarta;-- • 

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Anggota Rewan 

Pengawas Syariah Perseroan; - ~ — — — — — 

IV. Pem egang Saham Perseroan, sebagai b e r i k u t : - - — 

1. Tuan DODDY PERMADI SYARIEF, lahir di Mojokerto, pada tanggal — 

02-05-1959 (dua Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), — - — 
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swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, 

Jalan Casablanca Kaveling 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, 

Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebe t ; - - - - — - - — - -

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 3174010205590007, yang berlaku hingga tanggal 

02-05-2018 (dua Mei dua ribu delapan belas);-- — 

-menurut keterangannnya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat - ~ 

Kuasa tertanggal 01-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima belas) yang ~-

dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada ~-

minuta akta ini, selaku kuasa dari: — —-

a. Nyonya ROOSNIATI SALIHIN, lahir di Jakarta, pada tanggal — 

02-12-1947 (dua Desember seribu sembilan ratus empat puluh---

tujuh), Wakil Presiden Direktur PT BANK PAN INDONESIA Tbk -

disingkat PT BANK PANIN Tbk tersebut dibawah ini, Warga 

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan — 

Madrasah Nomor 11E, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, 

Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan PasarMinggu; -

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-

Kependudukan: 09.5304.421247.0269, yang berlaku seumur------

hidup; — ~ — - — • ~ 

b. Tuan GUNAWAN SANTOSO, lahir di Nganjuk, pada tanggal — 

19-09-1967 (sembilan belas September seribu sembilan ratus — 

enam puluh tujuh), Direktur PT BANK PAN INDONESIA Tbk 

disingkat PT BANK PANIN Tbk tersebut dibawah ini, Warga - — 

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman - — 

Kebon Jeruk P.4/18, Rukun Tetangga O i l , Rukun Warga 005, ~-



Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan; 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 3173081909670004, yang berlaku hingga 

tanggal 10-09-2016 (sepuluh September dua ribu enam belas);--

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan 

atas nama PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK 

PANIN Tbk, suatu perseroan terbatas'^yang dldirikaii menurut dan 

berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan 

di Jakarta Pusat, dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, 

Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang anggaran dasamya telah — 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal — 

06-06-1972 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) 

Nomor: 45 Tambahan Nomor: 210, anggaran dasar telah beberapa kali-

diubah, perubahan seluruh anggaran dasar terakhir telah diumumkan ~-

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-2009 (tiga belas---

Februari dua ribu sembilan) Nomor: 13 Tambahan Nomor: 4246 — - — 

(Penyesuaian dengan UUPT Nomor 40/2007), perubahan anggaran — 

dasar terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 02-03-2012 (dua Maret dua ribu dua belas) 

Nomor: 18Tambahan Nomor: 5579; 

-dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 5.119.951.790 (lima miliar-

seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu t u j u h — 

. ratus sembilan puluh) saham dalam Perseroan. ~~ 

2. Tuan SUGIHARTO, lahir di Medan, pada tanggal 29-04-1955 (dua puluh ~ • 

sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, Warga 

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ciniru I — ~ 
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Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa Barat, 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -

3174072904550003, yang berlaku hingga tanggal 29-04-2016 (dua puluh 

sembilan April dua ribu enam belas);—~- ~- ~ — 

-menurut keterangannya bertindak berdasarkan Proxy tertanggal — ~ — 

30-09-2015 (tiga puluh Septemberdua ribu lima belbs), yang dibuat*^-

dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta 

ini, selaku kuasa dari Tuan Taufik Rinaldi, Corporate Actions Head Trust & 

Securities Operations Deutsche Bank AG Jakatra Branch, dan Nyonya-— 

Heni Yuliani Corporate Actions Officer Trust & Securities Operations 

beutsche Bank AG Jakatra Branch, mewakili Deutsche Bank AG Jakarta ~ 

Branch, selaku Kustodjan yang bertindak untuk dan atas nama Duba i -— 

Islamic Bank PJSC-2048594000 (Dubai Islamic Bank), suatu---

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Uni Emirat Arab,— 

yang bealamat di P.O Box 1080, Business Village Building Blok B level 4 ~ 

Office Nomor 429 Near Clock Tower, Deira, Dubai UAE, dalam hal ini 

selaku pemilik dan pemegang 2.427.750.000 (dua miliar empat ratus dua~ 

puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. 

3. MASYARAKAT sejumlah 1.013.206.326 (satu miliar tiga belas juta dua — 

ratus enam ribu tiga ratus dua puluh enam) saham dalam Perseroan. — ~ 

V. Undangan Direksi Perseroan: •— • — — -

1. Tuan EDI SETIJAWAN, lahir di Semarang, pada tanggal 31-12-1967 - -

(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), - - -

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, — -

Jalan Mimosa III C-15 Taman Century I, Rukun Tetangga 003, Rukun - -

Kecamatan Kebayoran Baru; 
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Warga 020, Kelurahan Pekayon Jaya,"Kecamatan Bekasi Selatan; 

-pemegang'kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk 

Kependudukan: 3275053112670013, yang berlaku seumur h i dup ; - - -— 

-untuk sementara berada di Jakarta; — - — — 

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Direksi - — 

Perseroan.-—- — - — - — — - — ~ — 

2. Tuan SETIAWAN BUDI DARSONO,-fehir di Purbalihg^a, pada tanggal 

19-03-1970 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), - -

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang 

Selatan, Pondok Sapari Indah, Jalan Soka D.21/4, Rukun Tetangga — 

012, Rukun Warga 003, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan — 

Pondok A r e n ; - — - — 

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor I n d u k - - - — • 

Kependudukan: 364031903700005, yang berlaku hingga tanggal -

19-03-2019 (sembilan belas Maret dua ribu sembilan belas); 

-untuk sementara berada di Jakarta; • — 

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Direksi 

Perseroan. — ~ - _ ™ „ ™ 

3. Tuan SULIASAN, lahirdi Lumajang, pada tanggal 18-11-1961 (delapan 

belas November seribu sembilan ratus enam puluh satu), Presiden 

Direktur PT Blue Chip Mulia, Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Jakarta Barat, Kembang Indah II BIqk G4/5, Rukun Tetangga 

007, Rukun Warga 008, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan - -

Kembangan; — — — — — - — -

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor I n d u k - — 

^^Kependudukan: 3173081811610002, yang berlaku hingga tanggal 
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18-11-2016 (delapan belas November dua ribu enam belas; 

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili PT Blue Chip 

Mulia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,-hadir atas undangan ~-

Direksi Perseroan. 

-Bahwa para pemegang saham yang hadir tersebut di atas sesuai.dengan 

daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh para pemegang -

saham atau kuasanya tersebut di atas, yang dilekatkan p^da minuta akta mi. -

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, ~ — 

penghadap Tuan ARIES MUFTIE selaku Komisaris Utama/Komisaris — 

Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris -

Nomor:002/SK-DK/15 tanggal 21-09-2015 (dua puluh satu Septemberdua ribu 

lima b^las), bertindak selaku Pemimpin Rapat. • - -

-Bahwa sebelum Rapat dimulai Tuan ARIES MUFTIE selaku Komisaris 

Utama/Komisaris Independen Perseroan telah memperlihatkan pada saya, 

Notaris Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 09-09-2015 (sembilan 

September dua ribu lima belas) sampai dengan Pukul 16.00 (enam belas) 

Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT Blue Chip Mulia selaku BAE 

Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan ~ 

membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan dan menurut 

keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir 

atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham 

Perseroan pada tanggal 09-09-2015 (sembilan Septemberdua ribu lima belas) 

sampai dengan Pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. 

-Selanjutnya Pemimpin Rapat memberitahukan : — 
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A. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: 32 /PC5jK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), ~ 

Perseroan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") 

mengenai rencana Rapat sesuai dengan surat Nomor:142/DIR/OJK/15— 

tanggal 18-08-2015 (delapan belas Agustus dua ribu lima belas). — 

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalarh Pasal 15 ayat f anggaran dasar 

Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam 2 (dua) surat kabar 

yaitu surat kabar "Media Indonesia" dan "Investor Daily" masing-masing— 

pada tanggal 26-08-2015 (dua puluh enam Agustus dua ribu lirna belas). ~ 

0. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 2 anggaran—— 

dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan Rapat dalam 2 (dua) sijrat 

kabar yaitu surat kabar "Media Indonesia" dan "Investor Daily", masipg— 

maslng pada tanggal 10-09-2015 (sepuluh Septemberdua |ibu lima belas) 

yang berbunyi sebagai berikut: ~ - — r— -~~ 5 

„ _ . . _ . _ PT BANK PANIN SYARIAH T b k — - — r ~ - — 

„ : . . . ( ' 'PERSEROAN' )——-—- — 

PEMANGGILAN- — 

—RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk ~ 

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar.Biasa ("Rapat") ~ — 

Perseroan yang akan diselenggarakan pada : — — - — — — - — 

Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Oktober 2p15-- — —-

Pukul : 15.00 Wl B - se jesa i—-———— —— 

Tempat : Panin Bank Building. Lantai 4 , - - - - - - - - - - - - - - - - - — 

Jalan Jenderal Sudirman- Senayan,- - - - - - - - - -
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Jakarta 10270. 

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan No.33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atab Perusahaan Publik--

("POJK No.33"), serta penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran 

Dasar Perseroan. 

2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. — 

t Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para 

Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan 

resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. • — — 

2. Sesuai Pasal 19 POJK No.32, yang berhak menghadiri/mewakili dan 

memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan 

yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau 

pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral 

Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2015 sampai dengan 

pukul 16.00 WIB. — 

3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapa t -

dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa, 

dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan — 

karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, 

akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak 

dihitung dalam pemungutan suara. — r —-

Catatan: 
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b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja'di Kantor Biro 

Administrasi Efek ("BAE") Perseroan : 

PT Blue Chip Mulia, Gedung Tempo Pavilion I Lt. 8 •— 

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Jakarta 12950 — 

Telepon 021-5201928, 5201983,5201989. — 

0. Surat Kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya, sudah 

harus diterima kembali oleh BAE Perseroan pada'albmat tersebut di 

atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 

penyelenggaraan Rapat. — ~ — 

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta 

untuk membav\/a dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih 

berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 

Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif, wajib memperlihatkan 

Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui 

Anggota Bursa atau Bank Kustodian. — 

5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk 

membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan— 

pengurus terakhir yang masih berlaku. • 

6. Sesuai pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk 

salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat — 

Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang - — — 

Saham dan salinan dokumen elektronik juga dapat diunduh melalui situs 

web Perseroan (www.paninsyariah.co.id), sejak tanggal pemanggilan 

Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat,—--

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang 

Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di ternpat Rapat selambat-

http://www.paninsyariah.co.id


lambatnya pukul 14.30 WIB. - — 

Jakarta, 10 September 2015—~ — • ~ 

- „ . -Direksi Pe rse roan—— • 

bahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat pengumuman d a n — 

panggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta ini. - ~ 

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal - ~ 

09-09-2015 (sembilan Septemberdua ribu lima belas) yang di terbitkan— 

oleh PT Blue Chip Mulia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah -

seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 

9.853.109.900 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus— 

^ sembilan ribu sembilan ratus) saham. — 

E. BaWa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh 

PT Blue Chip Mulia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, selanjutnya -

saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau 

diwakili sebanyak 8.560.908.116 (delapan miliar lima ratus enam puluh juta 

sembilan ratus delapan ribu seratus enam belas) saham atau lebih kurang 

sebesar 86,88 % (delapan puluh enam koma delapan delapan persen) - -

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan dalam -

Perseroan sehingga berdasarkan Pasal 16 ayat 1.a dan Pasal 27 ayat l.a 

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil 

keputusan yang sah dan mengikat. -— — ~ — ~ — — 

-Pimpinan Rapat menyampaikan:--.-—•— 

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor — - — -

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 
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Nomor: 32/2014), tata tertib Rapat telah dibagikan kepada para pemegang 

saham Perseroan, Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-

I. Kondisi Umum Perseroan: — 

Perseroan membukukan laba pada Semester I (satu) 2015 (dua ribu -— 

lima belas), sebesar Rp.39 miliar (tiga puluh sembilan miliar Rupiah). — 

Perolehan laba tersebut terutama berasal dari pendapatan penyaluran -

dana (pembiayaan) yang mencapai Rp. 337,3 m]liar'(tiga ratus tiga 

puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah), atau meningkat 59,1 % (lima puluh 

sembilan koma satu persen) dibanding periode yang sama tahun 2014 -

(dua ribu empat belas) sebesar Rp. 212 miliar (dua ratus dua belas 

miliar Rupiah). • — -—^ 

Total aset YoY meningkat 43,3% (empat puluh tiga koma tiga persen), ~ 

menjadi sebesar Rp. 6,7 triliun (enam koma tujuh triliun Rupiah) dan — 

pembiayaan yang diberikan meningkat 29,1% (dua puluh sembilan 

koma satu persen) menjadi sebesar Rp. 5,35 triliun (lima koma tiga lima 

triliun Rupiah). Dana Pihak Ketiga juga turfibuh 87,2% (delapan puluh — 

tujuh koma dua persen) menjadi sebesar Rp. 5,5 triliun (lima koma lima 

triliun Rupiah), dan total ekuitas mencapai Rp. 1,1 triliun (satu koma — 

satu triliun Rupiah), dengan CAR mencapai 21,17% (dua puluh satu — 

koma satu tujuh person).—-—• ~ 

Perseroan akan terus meningkatkan produk dan pelayanan yang inovatif 

dan bernilai tambah. Saat ini Perseroan tetap fokus dalam menyalurkan 

pembiayaan kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pembiayaan kepada sektor 

komersial diiakukan secara selektif untuk meningkatkan volume usaha 

secara berkesinambungan. ™ — — — - — 
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Untuk menjangkau basis nasabah yang lebih luas, sesuai dengan 

Rencana Bisnis Bank, di fahun 2015 (dua ribu lima belas) Perseroan — 

merencanakan akan terus memperluas jaiingan pelayanan baik 

penambahan di Jawa maupun luar Jawa seperti Bogor, Yogyakarta, — 

Solo, Lampung, Palembang, Medan, Ambon, lega l , Pekanbaru, 

Banjaimasin dan kota-kota lainnya. Diharapkan dengan penambahan 

jaringan kantor tersebut akan lebih mendekatkan PBrseroan kepada"^— 

masyarakat. - ~ - — - — 

Demikian gambaran singkat atas kondisi umum Perseroan yang dapat 

saya sampaikan, ~ — — ™ 

II. Mekanisme Penqambilan Keputusan;—-— -

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah 

sebagai berikut: — — • — 

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan 

pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak 

setuju, abstain maupun yang setuju, ~ — — 

III. Tata Cara Pengqunaan Hak Pemegang Saham: 

Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan 

pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagai berikut: - — ~ 

Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan 

atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau 

saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang — — 

berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. ~ — — — — 

IV. Mata Acara Rapat: -• 
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Sesuai dengan pemanggilan Rapat dalam surat kabar, mata acara 

dalam Rapat ini adalah: — 

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk — - — 

menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan • — 

Nomor:32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 

No.32") dan Nomor:33/POJK.04/2014 tentang'oVeksi dan'Dewan 

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33"), serta 

penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 

2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. •—— 

. Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan:— 

Mata acara Pertama Rapat, yaitu : — • 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:32/POJK.04/2014 

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Nomor:33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 

("POJK No.33"), serta penyusunan kembaji seluruh ketentuan Anggaran 

Dasar Perseroan. - - — — ~ - — 

-Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: — - . -

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, -—-— 

Bahwa OJK telah menerbitkan beberapa peraturan baru, diantaranya: — — 

Peraturan Nomor:32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan ——— 

Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. — • 

- Peraturan Nomor:33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan — — -
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Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten Atau Perusahaan Publik. — ~ 

Dengan diterbitkannya POJK No.32 dan POJK No.33 tersebut, terhadap 

Anggaran Dasar Perseroan akan dilakukan penyesuaian serta dilakukan 

penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

Adapun selengkapnya mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

terdapat dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang 

Saham pada saat melakukan registrasi. — ™ — - — - — 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di usulkan kepada Rapat untuk — 

menyetujui hal-hal sebagai berikut: ~ — ~ -

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk menyesuaikan 

^ dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:32/POJK,04/2014 

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor:33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten 

atau Perusahaan Publik. • — • 

2. Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar 

sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 

tersebut diatas, untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan 

menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara 

Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita 

Acara Rapat ini. ~ — • ~ — 

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan 

hak substitusi untuk melakukan "segala tindakan yang diperlukan 

berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut termasuk 

namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan 
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. perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh 

. perubahan Anggaran Dasar, Perseroan tersebut dalam Akta Notaris 

tersendiri termasuk memintakan persetujuan serta memberitahukan 

perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang 

diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan 
4 

peraturan perundang-undangan yangTierlaku. — — I - - ™ - — — . 

-Pemimpin Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang 

saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. - — — 

-Karena tidak ada pertanyaan, maka Pemimpin Rapat mengusulkan a g a r — -

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usu lan-— 

yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan : — - - - — - - — - — - — - — - — 

-Pemimpin Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham — — 

dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat -

menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah — 

ada yang berkeberatan atau suara abstain? — -~— 

-Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ~ 

mengajukan keberatan atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat —-

secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : — — ~ 

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk 

menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ~ — — ~ 

Nomor:32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor:33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. ~———-— 

2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar 



sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 

tersebut diatas, untuk'selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan 

menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara 

Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita 

Acara Rapat ini. — ~ - — - ~ 

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak 

substitusi untuk melakukan segala tindakan yahg diperlukan l^erkaitan 

dengan keputusan mata acara Rapat tersebut termasuk namun tidak 

terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap 

Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk 

Vnemintakan persetujuan serta memberitahukan perubahan Aanggaran 

Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan 

sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. -— -— 

-Mata acara Kedua dalam Rapat ini, yaitu : — • 

Perubahan susunan Pengurus Perseroan. ~ ™ 

-Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ~~———-

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, ~ — - — 

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan Tri Bhakti ~ — 

Irianto selaku Direktur Perseroan tertanggal 14-09-2015 (empat belas 

September dua ribu lima belas).--— — 

Dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Renumerasi 

dan Nominasi, Direksi Perseroan mengusulkan untuk.mengangkat Tuan Edi 

Setijawan dan Tuan Setiawan Budi Darspno masing-masing selaku Direktur 



Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan 

dilaksanakan dalam tahun 2016 (dua ribu enam belas) atau selambat---— 

lambatnya tanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas), — 

dengan memperhatikan Peraturan dibidang Pasar Modal.— — — 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk — 

menyetujui hal-hal sebagai berikut: -2 ; -— '..SL 

1„ Menerima pengunduran diri dari Tuan Tri Bhakti Irianto selaku Direktur 

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. — — -

2. Mengangkat Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi Darsono 

masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya 

Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 

(dua ribu enam belas) atau selambat-lambatnya tanggal 30-0,6-2016 

(tiga puluh Juni dua ribu enam belas), dengan memperhatikan 

Peraturan dibidang Pasar Modal. — 

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Direksi 

Perseroan menjadi sebagai berikut: ——---— — - ™ -

Direks i : — — — — - -

Direktur Utama : Nyonya Deny Hendrawati. 

Direktur : Tuan Budi Prakoso. 

Direktur : Tuan Edi Setijawan. 

Direktur : Tuan Setiawan Budi Darsono. 

Pengangkatan Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi Darsono 

masing-masing selaku Direktur Perseroan tersebut, berlaku efektif 

setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan 



kepatutan {fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku. — — ——-—. 

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan 

keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan 

tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan -

kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan 

anggota Direksi Perseroan tersebut serta me'takukan segala tindakan 

yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. 

untuk diangkat dalam Rapat ini, dipersilahkan kepada Nyonya Deny 

Hendrawati selaku Direktur Utama Perseroan, untuk membacakan riwayat 

Hidup singkat dari calon anggota Direksi P e r s e r o a n . — — — — - — 

-Selanjutnya Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum,-selaku Diretur 

Utama Perseroan membacakan riwayat hidup singkat dari calon anggota 

Direksi, sebagai berikut: — 

Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, — 

Kami akan membacakan Riwayat Hidup dari Tuan Edi Setijawan yang --

dicalonkan sebagai Direktur Perseroan. • — 

Tuan Edi Setijawan adalah Warga Negara Indonesia, dilahirkan di 

Semarang pada tanggal 31-12-1967 (tiga puluh satu Desember seribu-

sembilan ratus enam puluh tujuh). Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian dari 

Institut Pertanian Bogor, pada tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan— 

puluh satu). ~ • —-—-

Tuan Edi Setijawan memulai karirnya dengan bergabung di Bank Muamalat 

Indonesia sebagai Officer Development Program (ODP) pada tahun 

1991(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu). sampai dengan tahun — 

• Selanjutnya, untuk lebih mengenai calon anggota Direksi yang diusulkan 
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2003 (dua ribu tiga) dengan jabatan terakhir sebagai Business Development 

Group Head dan selanjutnya bergabung dengan Bank Syariah Mega — 

Indonesia pada tahun 2003 (dua ribu tiga) hingga tahun 2005 (dua ribu lima) 

dengan jabatan yang s a m a . — — — ~ —• —— 

Selanjutnya beliau pindah berturut-turut ke Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (LPPI) menjabat sebagai Kepala Divisi Konsultasi 

Perbankan Syariah dari tahun 2005 (du^ ribu lima) samjaai dengan tahun 

2007 (dua ribu tujuh), kemudian ke Permodalan Nasional Madani menjabat 

sebagai Anggota Komite Audit dari tahun 2008 (dua ribu delapan) sampai 

dengan tahun 2009 (dua ribu sembilan) dan selanjutnya ke Bank BRI — 

Syariah sebagai Financing Support Group Head dari tahun 2008 (dua ribu -

delapan) sampai dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas). — 

Kemudian beliau bergabung dengan Perseroan mulai tahun 2014 (dua ribu 

empat belas), dengan jabatan terakhir sebagai General Manager Support 

Operasional. — — — ~ —— — - — 

Selanjutnya dibacakan Riwayat Hidup dari Tuan Setiawan Budi Darsono 

yang dicalonkan sebagai Direktur Perseroan. 

Tuan Setiawan Budi Darsono adalah Warga Negara Indonesia, dilahirkan di 

Purbalingga pada tanggal 19-03-1970 (sembilan belas Maret seribu - — 

sembilan ratus tujuh puluh). Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan 

Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 1993 — -

(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga). — - — ~ -r—~——-— 

Tuan Setiawan Budi Darsono memulai karirnya dengan bergabung di Bank 

Bali sebagai Officer Development Program (ODP) pada tahun 1994 (seribu 

sembilan ratus sembilan puluh empat), selanjutnya menjabat sebagai ~ — ~ 

Account Officer Corporate Finance dari tahun 1995 seribu sembilan ratus — 
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sembilan puluh lima), sampai dengan tahun 1996 seribu sembilan ratus 

sembilan puluh enam), sampai dengan tahun 1997 seribu sembilan ratus — 

sembilan puluh tujuh), pindah ke Bank Panin, menjabat sebagai Team 

Leader Credit & Marketing Division dan selanjutnya beliau ke Bank - — 

Universal pada tahun 2000 (dua ribu) sampai dengan tahun 2002 (dua ribu 

dua), terakhir menjabat sebagai Team Leader SAM. 

Tahun 2003 (dua ribu tiga) sampai dengan 2015 (dua ribu lima belas) — - — 

bergabung dengan Bank Permata, termasuk di antaranya pada Unit Usaha 

Syariah Bank Permata mulai tahun 2005 (dua ribu lima). Jabatan terakhir -

Banking. • — ™ 

Dan Tuan Setiawan Budi Darsono mulai bergabung dengan Perseroan pada 

tahun 2015 (dua ribu lima belas), dengan jabatan terakhir sebagai General 

Manager Bisnis Komersil & Konsumer. — ~ — • '•—•— 

Demikian, selanjutnya kami mempersilahkan Pemimpin Rapat u n t u k — - — 

melanjutkan mata acara kedua dari Rapat. 

-Pemimpin Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang 

saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. — • ^̂ ~™ 

-Terdapat pertanyaan sebagai berikut': 

• Tuan SUGIHARTO mewakili Dubai Islamic Bank selaku pemilik-————--

dan pemegang 2.427.750.000 (dua miiiar empat ratus dua puluh tujuh juta— 

tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. — - — 

(+) Apakah pengangkatan Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi — -

Darsono masing-masing selaku Direktur Perseroan tersebut sudah 

mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan 

sembilan puluh enam),. Kemudian tahun 1996 seribu sembilan ratus 

di Unit Usaha Syariah Bank Permata adalah Head, Syariah Wholesale 



kepatutan {fit and proper test)'?-

- Jawaban dari Nyonya DENY HENDRAWATI selaku Direktur Utama 

Perseroan atas pertanyaan/tanggapan dari Tuan SUGIHARTO mewakili dari -

Dubai Islamic Bank tersebut di atas sebagai berikut:--

(-) Sebagaimana telah disampaikan oleh Pemimpin Rapat bahwa 

pengangkatan Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi Darsono 

masing-masing selaku Direktur Perseroan tersebut berlaku efektif setelah -

mendapat persetujuan dari OJK atas penilajan kemampuan dan kepatutan 

{fit and proper test). —. . 

• Tuan SUGIHARTO mewakili Dubai Islamic Bank selaku pemilik 

dan pemegang 2.427.750.000 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta™ 

tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan.— 

(+) Apakah jika pengangkatan Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi 

Darsono masing-masing selaku Direktur Perseroan jika tidak mendapat 

persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan {fit and 

proper test), batal secara o t o m a t i s ? - — — — 

Jawaban dari Tuan ARIES MUFTIE selaku Pemimpin Rapat a t a s — 

pertanyaan/tanggapan dari Tuan SUGIHARTO mewakili dari Dubai Islamic — 

Bank tersebut di atas sebagai berikut: ~ — -— 

(-) Pengangkatan Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi Darsono — 

] masing-masing selaku Direktur Perseroan, apabila tidak mendapat 

persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan {fit and— 

proper test), bata\ secara otomatis.—- — — - — - — ~ — - — — 

-Karena tidak ada (lagi) pertanyaan, maka Pemimpin Rapat mengusulkan agar 

Rapat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan.-—-

-Pemimpin Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham 
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dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat -

menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, a p a k a h — 
I 

ada yang berkeberatan atau suara abstain? ~ 

-Karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ~ 

mengajukan keberatan atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat - ~ 

secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : 

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Tri Bhakti Irianto selaku 

Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. —~ 

2. Menyetujui mengangkat Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi - - — 

Darsono masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak 

ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat U m u m — -

^ Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam —-

tahun 2016 (dua ribu enam belas) atau selambat-lambatnya.tanggal 

30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas), dengan — — — -

memperhatikan Peraturan dibidang Pasar Modal. - — 

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Direksi 

Perseroan menjadi sebagai berikut: — 

Direks i : ~ — 

Direktur Utama : Nyonya Deny Hendrawati. 

Direktur : Tuan Budi Prakoso. 

Direktur : Tuan Edi Seti jawan.-— — — 

Direktur : Tuan Setiawan Budi Darsono. — — - -—; 

Pengangkatan Tuan Edi Setijawan dan Tuan Setiawan Budi Darsono — — 

masing-masing selaku Direktur Perseroan tersebut, berlaku efektif setelah 

mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan 
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{fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang 
4 • 

berlaku. — . . . — . — . — . . „ . — . — . 

3. Memberikan kuasai kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan 

keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut 

dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak 

yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi 
4 

Perseroan tersebut serta melakukan "begala tindakan yang diperlukan 

sehubungan dengan hal tersebut. ^— -———-— 

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pemimpin 

Rapat menutup Rapat, pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia 

Barat. • — — 

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat Ini untuk digunakan 

dimana perlu. -— — ~ — 

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh kawan 

penghadap lainnya. -;-—- ~ • 

_ . J. . - -DEMIKIANLAH AKTA INI 

Dibuat sebagai minOta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal — 

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : 

- Nyonya Al TANTIYULIANTI, 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 Nom.or 44, ~ ~ 

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

Pasar Rebo; dan 

- Nona MELISSA LOUISIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir ~ 

di Jakarta, pada tanggal 22-08-1985 (dua puluh dua Agustus seribu 

sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat — 
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tinggal di Kota Depok, Jalan Sanur Raya N-2 Nomor 15 Graha Cinere, 

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, 

untuk sementara berada di Jakarta; - — 

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

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

penghadap, saksi-saksi, maka dengan segera akta ini dan ditandatangani akta 

ini oleh penghadap Tuan ARIES MUFTIE tersebut di atas, saksi-saksi d a n — 

saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan 

ruangan. —— —•—— — • — 

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

penggantian. • — - — — • — — - — 

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. 

29 


