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TATA TERTIB 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) 
PT HARTADINATA ABADI, Tbk 

Bandung, 22 Juni 2022 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPSLB) PT Hartadinata Abadi, Tbk diselenggarakan pada hari ini,  

Hari/Tanggal   : Rabu, 22 Juni 2022 
Waktu    : 10.00 WIB – selesai  
Tempat  : Kantor PT Hartadinata Abadi, Tbk. Jl. Kopo Sayati No. 165, 

  Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung 
 

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 
A. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan 
termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et 
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan 
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam 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. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, 
penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta 
tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. 

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan 
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode-
periode lainnya untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan 
Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut. 

5. Pertanggungjawaban atas Laporan Realisasi Penggunaaan Dana Hasil Penawaran Umum 
Berkelanjutan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019 
dan Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020 serta Perubahan tujuan 
penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I 
Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020. 
 

B. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 
1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan 

Perseroan untuk disesuaikan dengan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. 
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2. Penegasan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan milik Terang Anugrah Abadi 
semula 3.362.530.000 lembar saham menjadi 3.262.530.000 lembar saham melalui 
transaksi yang telah dilakukan di bursa berdasarkan Keterbukaan informasi Nomor S-
03/CORSEC/HRTA/XI/19 tertanggal 22 November 2019. 

3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris 
Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya. 

4. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang 
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai 
sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi 
sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan 
yang terjadi dalam periode tahun buku 2022. 
 

 
Tata Tertib ini juga memuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB) (“Rapat”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi 
keabsahan pelaksanaan Rapat. 

2. Untuk memastikan pelaksanaan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, 
pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit 
sebelum Rapat dimulai. 

3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi 

pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang 
dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”). 

5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa 
kepada Pihak Independen yang ditunjuk perseroan, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang 
saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. 

6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat 
penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan 
kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut: 
a. Pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat: 

• Wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atas nama dirinya yang 
menunjukan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal 
tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat dan/atau wajib menyerahkan fotokopi/ 
memperlihatkan bukti sertifikat vaksinasi atas nama dirinya yang sudah dilakukan 
sebanyak 2 (dua) kali; 

• Wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi. Formulir deklarasi 
kesehatan dapat diunduh pada website Perseroan di 
https://www.hartadinataabadi.co.id/id/investor/informasi-investor/rups. 

• Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, 
dsb), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat 
penyelenggaraan Rapat. 

http://www.hartadinataabadi.co.id/


3 

Tata Tertib RUPST dan RUPSLB PT HARTADINATA ABADI Tbk 22 JUNI 2022     

  

 
   

 3 

b. Setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat 
berlangsung: 
 Wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan 
 Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan 

manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. 
 Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung; 
 Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara 

yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat. 
c. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai. 

7. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas live streaming dengan platform video zoom webinar 
ditetapkan sebagai berikut: 
a. Peserta Rapat dipersilahkan untuk menempati Ruang Rapat yang ditentukan sebagai berikut: 

 Ruang Rapat I ditempati oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan (“Ruang 
Rapat I”); 

 Ruang Rapat II ditempati oleh pihak Notaris, Biro Administrasi Efek (BAE) dan para 
Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir (“Ruang Rapat II”);  

b. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dapat mengikuti dan menyaksikan 
pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas live streaming dengan platform video zoom 
webinar dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di dalam ruangan. 

c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses Tanya Jawab 
dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam TATIB ini serta 
dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku. 

8. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala 
terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri 
Rapat. 

9. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau 
berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal 
pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan 
sebagaimana dijelaskan di atas. 

 
TATA TERTIB RAPAT : 

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan, 
antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui 

surat tertanggal 28 April 2022. 
b. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham 

Perseroan melalui: 
 Situs web KSEI sebagai penyelanggara RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web 

Perseroan sebagai berikut: 
i. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 13 Mei 2022;  

ii. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 31 Mei 2022; dan 
iii. Pemanggilan Rapat (koreksi) pada tanggal 8 Juni 2020 

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah 
seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan. 
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3. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan: 
a. Rapat terkait mata acara satu sampai dengan lima dalam RUPST dapat dilangsungkan apabila 

dihadiri dan atau diwakili lebih dari ½  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah atau diwakili. 

b. Rapat terkait mata acara Pertama dalam RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan 
atau diwakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah atau diwakili. 

c. Rapat terkait mata acara Kedua dan Ketiga dalam RUPSLB dapat dilangsungkan apabila 
dihadiri dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah atau diwakili. 

d. Rapat terkait mata acara Keempat dalam RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan 
atau diwakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah atau diwakili. 

4. Setiap kali setelah selesai menyampaikan suatu mata acara Rapat, Ketua Rapat melalui 
Moderator Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa 
mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat mereka sebelum 
diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang bersangkutan. 

 
PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH : 

1. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat melalui Moderator Rapat akan memberikan 
kesempatan kepada 2 (dua) orang Pemegang Saham termasuk bagi yang hadir secara offline 
maupun online untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum 
diadakannya pemungutan suara. 

2. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat 
dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Para Pemegang saham dan atau kuasanya 
akan diminta mengangkat tangan terlebih dahulu dan mengisi formulir pertanyaan yang 
disediakan oleh Perseroan dengan menyebutkan nama/nama Pemegang Saham yang 
diwakilinya (jika diberikan kuasa), jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan 
dan/atau pendapatnya. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh 
penanya tersebut. 

3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara online dapat mengajukan 
pertanyaan dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dengan menuliskan pertanyaan 
melalui kolom pertanyaan yang tersedia serta melalui sistem Webinar Zoom 
(http://akses.ksei.co.id.) dengan menggunakan fitur chat yang tersedia. 

4. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, yang berhak untuk mengajukan 
pertanyaan dan menyatakan pendapat. 

5. Ketua Rapat akan memberikan kewenangan kepada salah seorang Direksi untuk menjawab. 
6. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pembahasan mata 

acara Rapat yang sedang berlangsung berdasarkan ketentuan tata tertib Rapat. 
7. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan 

langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan. 
8. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi, maka akan dilakukan pemungutan suara. 

a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pemungutan  
 suara secara lisan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” dan prosedur berikut akan   

http://akses.ksei.co.id/
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berlaku :  
 Pertama : Mereka yang tidak setuju diminta mengangkat tangan mereka. 
 Kedua  : Mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan mereka. 
b.  Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara online, pemungutan   

suara dilakukan dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting dengan terlebih dahulu 
melakukan registrasi diri secara elektronik di sistem e-ASY KSEI. 

9. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 
Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup 
mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk 
seluruh saham yang dimilikinya. 

10. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak 
cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat 
berhak memutuskan hal tersebut. 

11. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan 
informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan 
pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

 
 
 

Direksi Perseroan 
2022 


