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TATA  TERTIB 
RAPAT  UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk 
(“PERSEROAN”) 

06 Juni 2022 
 

 

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan akan dilangsungkan secara 

efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat. 

 

2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada Peraturan 

Perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 

 

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (“POJK Nomor 

15”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham Perseroan untuk 

memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System 

KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan dan dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (https://akses.ksei.co.id). Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) 

hari kerja sebelum tanggal Rapat. 

 

4. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang 

hadir secara langsung dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan 

kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan dan sebelum memasuki tempat 

Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut: 

 

a. Wajib menunjukan bukti sertifikat telah divaksin COVID-19 sebanyak 3 (tiga) kali 

(booster) pada aplikasi Peduli Lindungi; 

b. Jika ketentuan no. 4.a di atas tidak dapat dipenuhi, maka pemegang saham Perseroan 

wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (Antigen) atau Tes Swab 

PCR Covid-19 (PCR) atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter 

rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal 

Rapat (untuk Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk PCR), yang 

hasilnya tercatat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Antigen atau PCR agar dilakukan 

secara mandiri, Perseroan tidak menyediakan fasilitas Antigen atau PCR di tempat 

penyelenggaraan Rapat; 

c. Menggunakan masker 3 ply secara benar selama berada di area gedung tempat 

penyelenggaraan Rapat; 

d. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun 

petugas gedung tempat Rapat diadakan; 

e. Menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan pengelola 

gedung tempat Rapat diadakan; 

f. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala 

terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dengan suhu tubuh di atas 37°C, atau flu, 

dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat; 

g. Mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum 

memasuki ruang Rapat; 

h. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai; 

i. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk 

menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya 

tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas. 
 

https://akses.ksei.co.id/
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5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 31 ayat (1) 

POJK Nomor 15, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris 

Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pimpinan  Rapat. 
 

6. Bagi pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya yang datang setelah registrasi 

kehadiran Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham Perseroan telah 

dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka 

pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk 

mengikuti Rapat akan tetapi tidak diperkenankan uantuk mengajukan pertanyaan dan 

suaranya tidak dihitung.  
 

7. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 
 

8. Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham 

Perseroan dan/atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, 

usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan sebagai berikut: 
 

a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Mei 2022 dan/atau kuasanya yang 

dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, 

usul, dan/atau saran dalam Rapat ini dengan tetap memperhatikan poin 6 Tata Tertib ini; 

 

b. Para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan 

dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat 

memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, 

alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau 

diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil oleh 

petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat; 
 

c. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu atau 

Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan dan/atau 

anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menunjuk pihak lain untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan; dan 
 

d. Setiap pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang disampaikan wajib dalam Bahasa 

Indonesia. 

 

9.  a.  Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan 

diambil dengan pemungutan suara, yang akan dilakukan dengan prosedur dan 

ketentuan sebagai berikut: 

 untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-7, keputusan adalah sah dan mengikat jika 

disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 

yang hadir dalam Rapat; 

 untuk Mata Acara Rapat ke-8, yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 

Penawaran Umum Obligasi Perseroan, tidak ada keputusan yang diambil karena 

sifatnya merupakan pelaporan saja; dan 

 untuk Mata Acara Rapat ke-9, yaitu persetujuan pemberian kuasa dan wewenang 

kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau 

menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima 

puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, 

baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka keputusan yang sah dan 
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mengikat wajib memperoleh persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari 

seluruh saham dengan hak suara yang hadir. 

b. hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Mei 2022 dan/atau kuasanya yang 

dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini 

dengan tetap memperhatikan poin 6 Tata Tertib ini; dan 

c. pemungutan suara dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-

Proxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang 

hadir dalam Rapat pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara “mengangkat 

tangan” menurut prosedur sebagai berikut:  

Pertama    : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat 

tangan; 

Kedua       : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat 

tangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar 

Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15: ”Pemegang saham dengan 

hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak 

memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan 

suara mayoritas pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara”; 

Ketiga       : mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang 

diajukan;  

Kempat    :  apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham 

Perseroan untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi 

pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk 

memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui 

keputusan tersebut. 
 

10.   Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) 

suara. Apabila seorang pemegang saham Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka 

ia hanya diperkenankan untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili 

seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. 
 

11.    Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum 

Rapat selesai dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat maupun segala 

keputusan Rapat. 
 

12. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam dan/atau alat elektronik lainnya tidak 

diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat. 
 

13. Mohon kesediaan dan kerja sama Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya 

untuk menjaga suasana Rapat demi tertib dan lancarnya acara Rapat sejak Rapat dibuka 

sampai dengan  Rapat ditutup. 
 

14. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup 

oleh Ketua Rapat. 
 

15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau 

belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, maka Pimpinan Rapat berhak memutuskan 

hal tersebut dalam Rapat. 
 

Demikian Tata Tertib Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat. 

 

Jakarta, 06 Juni 2022  
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