
TATA TERTIB 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) 

PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk  

(“PERSEROAN”) 

 

1. Rapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan Protokol 

Kesehatan pencegahan penyebaran corona virus disease, atau disebut juga 

Covid-19 sesuai ketentuan pemerintah, kebijakan Perseroan dan pemilik tempat 

penyelenggaraan Rapat. 

 

2.   Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. 

 

3.   Peserta Rapat adalah: 

a) Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 

b) Anggota Direksi Perseroan. 

c) Pemegang Saham, dan 

d) Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas 

undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat 

maupun memberikan suara dalam Rapat. 

Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, 

mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam 

Rapat, adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 

Perseroan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 

16:00 WIB dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya 

yang sah. 

 

- Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, 

wajib menunjukan Asli Surat Kolektif Saham serta menyerahkan salinannya 

kepada Petugas Pendaftaran. 

- Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI diminta 

untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang 

diterbitkan oleh Perseroan melalui KSEI. 

- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima 

kuasanya yang sah maka Penerima Kuasa harus melakukan pendaftaran 

kehadiran sebelum memasuki ruang Rapat dengan menunjukan tanda 

pengenal yang asli dan sah serta wajib melengkapi dengan asli Surat Kuasa 

dan salinan tanda pengenal Pemegang Saham yang memberikan kuasa. 



Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan menggunakan  e-

Proxy dalam platform eASY.KSEI, penerima kuasa e-Proxy yang hadir tetap 

diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kehadiran kepada Petugas 

Pendaftaran. 

Apabila Pemegang Saham yang sebelumnya telah memberikan kuasa melalui e-

Proxy dalam platform eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir 

dalam Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kuasa dan suara atas nama 

pemegang saham tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran 

yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran 

Dasar dan Tata Tertib Rapat ini. 

 

4.  Pimpinan Rapat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (’OJK’)                                   

No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar 

Perseroan, Rapat akan dipimpin anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh 

Dewan Komisaris. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat 

berhak :  

i. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur 

dalam Tata Tertib ini; dan  

ii. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting. 

 

5. Kuorum Rapat hanya akan melakukan pembahasan Agenda Rapat dan     

mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham 

dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari ½ (satu per 

dua)  bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan 

oleh Perseroan.   

6. Pembahasan agenda dilakukan secara berkesinambungan sesuai etika dan 

Bahasa yang santun. 

7. Sesi Tanya Jawab. 

i. Pada setiap akhir pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham atau 

kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

dan/atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang berhubungan 

dengan agenda Rapat. Sesi tanya jawab untuk setiap agenda Rapat akan 

dilaksanakan maksimum 5 (lima) menit. 

ii. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan harus dilakukan secara tertulis 

dengan mengisi Formulir Pertanyaan secara lengkap dan mengangkat 

tangan agar petugas dapat mengambil Formulir Pertanyaan tersebut untuk 



diperlihatkan kepada Notaris guna pengecekan keabsahannya dan 

selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat. 

iii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara 

melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, pertanyaan akan dibacakan 

oleh Notaris sesuai dengan data yang ada dalam e-Proxy tersebut. 

iv. Bagi yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam 

bahasa Inggris dan pertanyaan tersebut diberikan tanggapan dalam 

Bahasa Indonesia. 

v. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang akan 

dibahas. 

vi. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau 

pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan 

jawaban atau tanggapan. 

vii. Apabila terdapat pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang belum 

dijawab dan/atau ditanggapi, maka pertanyaan, pendapat, usul dan/atau 

saran yang berhubungan dengan mata acara rapat tersebut dapat dijawab 

secara tertulis oleh Direksi Perseroan.  

 

8. Pelaksanaan pengambilan keputusan : 

i. Keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai 

dengan Pasal 12 ayat 3 huruf a anggaran dasar Perseroan, Keputusan diambil 

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju  lebih dari  ½ (satu per 

dua)  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 

Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai. 

ii. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara 

fisik dan Pemegang Saham yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam 

platform eASY.KSEI, 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) Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik 

dengan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain/blangko 

diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Formulir 

Voting yang telah di isi kepada petugas untuk selanjutnya akan 

dihitung oleh Notaris;  

2)   Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara 

fisik dengan tidak mengangkat tangan dianggap setuju. 

3)   Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang 

memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI 

akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada            e-

Proxy tersebut. 

4)   Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan 

suara abstain/blanko pada saat pengambilan keputusan oleh 

Pimpinan Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan 

suara mayoritas. 

5)   Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah 

meninggalkan ruang Rapat pada saat dilakukan pemungutan suara 

untuk pengambilan keputusan atau sebelum Rapat selesai, maka 

yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang 

diambil dalam Rapat. 

 

9. Selama Rapat berlangsung, seluruh pihak di dalam ruang Rapat tidak 

diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik 

lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat. Apabila selama Rapat 

berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat maka 

Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan 

wajar. 

 

10. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan 

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat. 

 


