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PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk. (”PERSEROAN”)  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022 

 

HARI/TANGGAL : Senin, 23 Mei 2022 

WAKTU : 10:00 WIB – selesai 

TEMPAT : JL Raya Serpong KM 2 Pakulonan Serpong 
Tangerang Selatan 15325 

 

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

 

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk 
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021 

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021 

3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya 
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022 

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 

5. Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum ( IPO ) 
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan 

 

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

 

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut “Rapat” akan dilaksanakan dalam 
Bahasa Indonesia  

2. Peserta Rapat adalah: 
a) 1) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan 

pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022 sampai 
dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut; 

2) Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat 
secara online diminta dengan hormat untuk mengirimkan fotokopi Surat Kolektif Saham 
dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang 
masih berlaku kepada petugas BAE sebelum Rapat. Khusus untuk para Pemegang Saham 
Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk mengirimkan fotokopi KTUR 
kepada petugas BAE sebelum mengikuti Rapat. 

3) Pemegang Saham Perseroan menggunakan sistem e-RUPS (e-Proxy & e-Voting Platform) 
yang disediakan oleh KSEI, untuk mengikuti jalannya Rapat dan memberikan suara melalui 
aplikasi eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui link berikut (https://akses.ksei.co.id/). 



 

 

 

 

Pemegang Saham Perseroan yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi 
eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau 
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI secara online melalui e- 
Proxy & e-Voting Platform. Penerima kuasa wajib memiliki fasilitas AKSes untuk dapat 
memberikan suara. Batas waktu penyampaian kehadiran atau kuasa (e-Proxy) dan 
pemberian suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah H-1 pelaksanaan Rapat pukul 12.00 
WIB. 

b) Undangan 

Yang dimaksud Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas 
undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun 
memberikan suara dalam Rapat. 

3. Rapat ini diadakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan 
sebagai berikut: 

 Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (UUPT); 

 Pasal 12  Anggaran Dasar Perseroan; serta 
 Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020  

yaitu : 

 Untuk Mata Acara Pertama sampai Kelima Rapat, dapat dilangsungkan apabila 
dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh 
Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 

 Untuk Mata Acara Keenam Rapat, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 85/100 
(delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah 
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling 
sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah suara yang 
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 

4. Sesuai Pasal 11 Ayat 19  Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris 
lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal ini Komisaris Independen Bapak Drs 
Herbudianto selaku Komisaris Independen Perseroan. 

5. Seluruh agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan 
sesuai dengan etika serta bahasa yang santun. 

6. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para Pemegang Saham Perseroan atau 
kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan 
pendapatnya, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang telah dibicarakan 
secara online, dengan prosedur sebagai berikut: 
a) Setiap Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat secara 

online dapat menyampaikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan maksimal 2 (dua) 
pertanyaan yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas dan tidak 
bertentangan dengan tujuan Rapat; 

b) Pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda Rapat dapat disampaikan secara 
tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) dengan menggunakan fitur chat 
pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall. Pemberian 
pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 
General Meeting Flow Text adalah Discussion started for agenda item No. [ ]. 

c) Bagi penerima kuasa yang hadir secara online dan akan menyampaikan pertanyaan 



 

 

 

 

dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per agenda Rapat 
berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan 
sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait. 

d) Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-
pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang dibahas dan/atau tujuan Rapat. Ketua 
Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap 
tepat oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan. 

e) Dengan mengingat butir 1 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam 
Bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat berbahasa 
Indonesia, pertanyaan dan/atau pendapat dapat ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya 
oleh Ketua Rapat akan dibacakan inti pertanyaan dan/atau pendapat tersebut dalam bahasa 
Indonesia. Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan 
menjawab atau memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat tersebut dalam 
bahasa Indonesia. 

f) Setiap agenda Rapat akan disediakan waktu untuk melakukan sesi tanya jawab maksimum 15 
(lima belas) menit yang akan dibuka oleh Ketua Rapat. 

7. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk 
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara 
dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai. 

8. Pemungutan suara dilakukan secara online dalam aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) 
mengikuti prosedur sebagai berikut: 
a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 

Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta 
untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang 
dimilikinya atau diwakilinya; 

b) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara atas keseluruhan agenda Rapat dilakukan 
dengan mendasarkan pada: 

 Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (UUPT); 

 Pasal 12  Anggaran Dasar Perseroan; serta 
 Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020. 

yaitu : 

 Untuk Mata Acara Pertama sampai Kelima Rapat, dapat dilangsungkan apabila 
dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh 
Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per 
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 

 Untuk Mata Acara Keenam Rapat, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 85/100 
(delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah 
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling 
sedikit 85/100 (delapan puluh lima per seratus) bagian dari jumlah suara yang 
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 

c) Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1) Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan suaranya sebelum pelaksanaan Rapat 
melalui platform e-Proxy. Suara yang sudah ditentukan oleh Pemegang Saham 
Perseroan akan tersimpan dalam database KSEI sebagai Electronic Vote. Electronic Vote 
tersebut bersifat belum final dan diterima selambat-lambatnya H-1 pelaksaan Rapat 
pukul 12.00 WIB. Data suara final akan terhitung pada saat pelaksanaan Rapat. 



 

 

 

 

2) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat pada hari 
pelaksanaan dan belum memberikan suaranya sebagaimana dimaksud dalam poin 1 
dapat memberikan suara secara langsung melalui aplikasi eASY.KSEI 
(https://akses.ksei.co.id) pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting pada 
saat pemungutan suara untuk agenda Rapat yang bersangkutan telah dimulai. 

3) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak memberikan suara 
sampai dengan waktu voting untuk agenda Rapat yang bersangkutan ditutup maka 
akan dianggap memberikan suara abstain/blanko untuk agenda Rapat tersebut. 

d) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain/blanko pada saat 
pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama 
dengan suara mayoritas; 

e) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah meninggalkan E-Meeting 
Hall pada saat pemungutan suara dilakukan atau sebelum Rapat selesai, maka yang 
bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat. 

f) Setiap agenda Rapat akan disediakan waktu untuk pemungutan suara secara online 
selama 1 (satu) menit yang akan dibuka oleh Ketua Rapat. 

9. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah hadir secara online dalam rapat setelah 
registrasi kehadiran ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro 
Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut tetap 
diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan 
dan suaranya tidak dihitung. 

10. Tata tertib wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan 
baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu 
tertibnya Rapat dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Ketua Rapat dapat mengambil 
tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu dan wajar. 

11. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, peserta Rapat dimohon untuk memposisikan telepon 
genggam dalam mode diam atau silent, memposisikan microphone perangkat dalam mengikuti e-
webinar dalam RUPS ke posisi diam atau mute. 

Tata tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang 
diselenggarakan pada hari Senin, 23 Mei 2022 

 

Tangerang, 23 Mei 2022 

PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk. 


