
1. Umum 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat” PT 
Phapros Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”).  

2. Waktu dan Tempat Rapat 

Rapat diselenggarakan pada: 

    Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021 

    Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai 

    Tempat : Kirana Ballroom Hotel Kartika 
Chandra  

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18-
20, Jakarta Selatan 12930 

3. Mata Acara Rapat: 

1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 
Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas 
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun 
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan 

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan 
selama Tahun Buku 2020. 

2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2020. 

3) Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas serta tunjangan) untuk Tahun Buku 2021 
dan tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan. 

4) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan 
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 

5) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 
6) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 

4. Peserta Rapat 
a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 

Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 dan/atau kuasa melalui fasilitas 
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id 
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian 
kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. 

b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan 
memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat. 

c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya 
untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan 
dalam Pemanggilan Rapat. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa 
registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat 
berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. 

5. Undangan 
Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak 
mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. 

6. Bahasa 
Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 

7. Pimpinan Rapat 

a. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat 
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal 
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin 
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota 
Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh 
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. 

b. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d, e, f dan g Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal 
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat 
mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, 
maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan 
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan 
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi 
yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi 

untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan 
diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh Anggota Direksi yang tidak mempunyai 
benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, 
Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh 
mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.  

c. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan 
prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini. 

d. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta 
Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.  

 

8. Kuorum Rapat  
a. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2.a.1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat untuk Mata Acara ke 1 s/d 
4 serta ke 6, dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 

b. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2.e.1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat untuk Mata Acara ke-5, 
dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris 

hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah 
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum 
dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat 
ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki Ruang Rapat setelah 
Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak 
memberikan pertanyaan, pendapat atau usul serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam 

Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, 
tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.  

9. Pembahasan Mata Acara Rapat  
a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.  
b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama atau 

pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata 
Acara Rapat. 

10. Protokol Keamanan Dan Kesehatan 
Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengikuti dan lulus 
protokol pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis yang disediakan Perseroan. Adapun 
persyaratan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut: 
a. Menunjukkan Surat Keterangan Tes Swab Antigen atau Tes PCR dengan hasil negatif Covid-19 

dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) 
hari sebelum Rapat. 

b. Menggunakan Masker. 
c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa 

Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C. 
d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh 

masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.  
e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat 

Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai.  
f. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-

batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat. 

11. Tanya Jawab 

a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab. 
b. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata 

Acara Rapat. 
c. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada 

formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.  
d. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat 

ditanggapi. 
e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat 

dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan. 
f. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh 

Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/ kewenangannya. 

g. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada 
Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau 
pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut sesuai 
dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan 
tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. 

h. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak 
berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan 
sebelumnya. 

i. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan 
Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah 
dibacakan sebagaimana butir g di atas. 

12. Keputusan Rapat 
a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara. 
b. Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

i. Untuk Mata Acara Rapat ke 1 s/d 4 serta ke 6, keputusan adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam Rapat.  

ii. Untuk Mata Acara Rapat ke 5, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua 
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 

13. Tata Cara Pemungutan Suara 
a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. 
b. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu 

tanya jawab telah usai. 
c. 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 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya 
atau diwakilinya.  

d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
i. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau tidak 

memberikan suara (abstain) akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan 
kartu suaranya kepada petugas Rapat untuk kemudian dilakukan perhitungan oleh 
Notaris. 

ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dianggap menyetujui 
usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. 

iii. Tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan 
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. 

iv. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan 
keputusan. 

v. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara 
tersebut. 
 

14. Lain-lain 
a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pemegang saham atau kuasanya 

dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke 
posisi diam atau silent mode demi kelancaran jalannya Rapat. 

b. Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang 
saham Perseroan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu 
jalannya Rapat. 

c. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan 
ditutupnya Rapat oleh Pimpinan Rapat. 

Jakarta, 27 Mei 2021 
Direksi 
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