
 

TATA TERTIB 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT CITRA PUTRA REALTY TBK. 
 
KETENTUAN UMUM 
 
Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Citra Putra Realty Tbk. ("Perseroan") 
tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut: 
Hari  : Senin 
Tanggal  : 9 Agustus 2021 
Waktu  : 10.00 WIB –Selesai 
 
Tempat  : The City Tower Lantai 18 

Jl. Thamrin No. 81, 
Menteng, Jakarta Pusat, 
Daerah Khusus lbukota Jakarta 10310 

 
Mekanisme  : Secara Elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI 
Konferensi  : AKSes.KSEl dalam format Media webinar zoom 

(untuk selanjutnya disebut dengan "Rapat") 
 
 

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 
 
Perseroan mendukung penuh program Pemerintah dalam pencegahan penyebaran wabah Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal 
serta kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan/atau Penerapan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM-BM), protokol kesehatan dan ketentuan 
terkait lainnya, oleh karenanya Perseroan menerapkan: 
 
1. ProtokoI Kesehatan dan Keamanan 

 
Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 terkini, Rapat Umum Pemegang Saham 
akan diadakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEl tanpa kehadiran fisik Pemegang 
Saham dan/atau Kuasanya sebagaimana diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh perangkat Rapat dan penunjang profesional 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat. 
 
 

2. Ketentuan Kehadiran 
 

a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (Scripless 
Shareholders) disarankan untuk menagunakan aplikasi eASY.KSEl milik PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia ("KSEl”) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung 
dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada 
eASY.KSEl kepada Pihak lndependen yang ditunjuk Perseroan. 

 
b.  Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (Script Shareholders) 

hanya dapat menguasakan kehadirannya kepada Pihak lndependen yang ditunjuk Perseroan, 



 

agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak lndependen secara elektronik dalam 
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEl dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan 
telah sediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke 
Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan 
yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. 

 
 

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM 
 
1.     Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas ("UUPT"); 
2. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020”); 
3.  Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK,04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020”); 
4.  Anggaran Dasar Perseroan; 
5.  Keputusan Presiden Republik lndonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19); 
6.  Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi 

Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 
Elektronik; 

7.  Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEl- 4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang 
Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan 
Rapat Umum Pemegang Saham; 

8.  Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 
HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Penguatan lmplementasi 
PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian lonjakan Covid-19, serta 
lnstruksi terkait; dan 

9.  Keputusan Gubernur Daerah Khusus lbu Kota Jakarta No. 796 tahun 2021 tentang 
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. 

 
 

BAHASA 
 
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pengungkapan atau terminology 
yang menggunakan Bahasa lnggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa 
lndonesia. 
 
 

KETUA RAPAT 
 
1.  Sesuai pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Direktur Utama Perseroan yang ditunjuk 

oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat. 
 
2.  Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk: 

a.  Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata 
Tertib ini;  

b.  Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap 
penting dan/atau mendesak. 

 



 

3.  Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang 
mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme 
pengambllan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham. 

 
 

PESERTA RAPAT 
 
1.  Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat 

pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 16 Juli 2021 pukul 16.00 WIB atau 
pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEl pada penutupan perdagangan saham 
pada hari Jumat, 16 Juli 2021 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam apllkasi eASY.KSEI.  

2.  Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan 
suara dalam Rapat. 

3.  Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai 
kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat 
pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh 
karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan 
tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa 
secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tldak dapat menjadi penerima kuasa 
sama sekali. 

4.  Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham  Perseroan dan/atau kuasa pemegang 
saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi 
Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk 
memberikan suara dalam Rapat. 

 
 

KUORUM KEHADIRAN 
 
1.  Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta 

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa 
Pemegang Saham yang sah yang mewakili: 

 
a.  untuk mata acara pertama, ketiga, keempat, dan kelima Rapat, Iebih dari 1/2 (satu 

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan 
hak suara yang sah, dan 

 
Mata acara kedua hanya bersifat laporan kepada Rapat dan tidak dimintakan persetujuan.  

2.  Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris 
hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. 

3.  Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah  memberikan suaranya melalui e-Voting 
sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat. 

4.  Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat  melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui 
sistem eASY.KSEI. 

5.  Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah  melakukan registrasi melalui aplikasi 
eASY.KSEl dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI 
(https://akses.ksei.co.id/) dengan memilih Tayangan RUPS. 

 
 
 
 



 

TANYA JAWAB 
 
1.  Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan  untuk tanya jawab dimana pertanyaan 

adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara 
singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. 

2.  Pemegang saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via  aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan 
pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi eASY.KSEl dengan 
menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang 
hendak diberikan pertanyaan/pendapat. 

3.  Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban  atas pertanyaan dan/atau pendapat 
yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam sistem 
eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan 
dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem 
eASY.KSEI. 

4.  Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat  disampaikan, Ketua Rapat hanya akan 
memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata 
Acara. 

5.  Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut 
secara 
berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat). 

6.  Dalam menjawab pertanyaan dari pemegang saham atau  Kuasanya, Ketua Rapat dapat 
meminta anggota Direksl atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. 

 
 

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA 
 
1.  Keputusan Rapat dIambll berdasarkan musyawarah  untuk mufakat. 
2.  Tiap saham memberikan hak kepada pemlliknya untuk  mengeluarkan 1 (satu) suara. 
3.  Keputusan adalah sah jika disetujui : 
 

a.  untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Rapat, lebih dari 1/2 (satu 
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan 
dalam Rapat, dan 

b.  untuk mata acara keenam Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. 

Mata acara ketujuh hanya bersifat laporan kepada Rapat dan tidak dimintakan persetujuan. 
4.  Berdasarkan pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar perseroan Pemegang Saham yang memberlkan 

suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang 
mengeluarkan suara dalam Rapat. 

5.  Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak 
suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau 
''Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara 
mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud 
pada suara mayoritas pemegang saham. 

6.  Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per Mata Acara. 
7.  Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan 

dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata 
acara Rapat. 

 
 
 



 

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK 
 
1.  Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang  telah melakukan pendaftaran 

melalui aplikasi eASY.KSEl akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan 
oleh Pemegang Saham dan/atau 

 
Kuasanya untuk menuju plaform pemungutan suara secara elektronik. 

2.  Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses  platform pemungutan suara secara 
elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 7 Juni 2021 
sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara 
dalam Rapat. 

3.  Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat 
yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau 
"ABSTAIN" pada kolom yang tersedia. 

4.  Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya 
pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh 
Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham 
atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro 
Administrasi Efek selaku pihak lndependen akan dlberikan jika diperlukan. 

5.  Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau web 
KSEl. 

6.  Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan  membacakan hasil pemungutan suara tersebut 
kepada peserta Rapat. 

 

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT 
 
Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan 
POJK No. 15/2020 dan Aggaran Dasar perseroan, sebagai berikut: 
 
a.  Pemberitahuan mata acara Rapat ke OJK tanggal 24 Juni  2021. 
b.  Pengumuman Rapat pada tanggal 1 Juli 2021, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek 

Indonesia dan eASY.KSEI. 
c.  Pemanggilan Rapat pada tanggal 16 Juli 2021, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek 

Indonesia dan eASY.KSEI. 
 

LAIN-LAIN 
 
Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk 
menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya 
Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan 
kuorum kehadiran. 
 
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat 
dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
 
 
 

Jakarta, 6 Agustus 2021 
 

Direksi 
PT. Citra Putra Realty Tbk. 


