
 

 

 

 

 

 

 

 

 
R I N G K A S A N  R I S A L A H 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk 

 
PT Estika Tata Tiara Tbk., (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, 
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan rincian sebagai 
berikut:  

 
I. Hari, Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021 

Waktu   : 10.46 WIB - 11.45 WIB 
Tempat   : Menara Kadin Lantai 29  

                   Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia 
 

         Mata Acara RUPS Luar Biasa : 

1. Persetujuan untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah 
diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta 
untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur 
dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam 
negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya 
selanjutnya disebut sebagai “Kreditur”), serta persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun 
surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan 
(setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak 
perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur. 
 

2. Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan jaminan kebendaan, 
sebagian, sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan 
Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas 
sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; 
(ii) fidusia atas asuransi Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan (iii) jaminan atau 
agunan atau jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan/atau anak 
perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak 
berwujud, untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan 
Perseroan sehubungan dengan pembiayaan, pinjaman, pendanaan,  kredit dan/atau fasilitas yang 
telah diberikan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diberikan (setelah tanggal Rapat ini 
serta untuk tahun-tahun berikutnya) kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan oleh 



 

 

 

 

 

 

 

 

satu atau lebih Kreditur, maupun sehubungan dengan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya 
yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal 
Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan 
kepada satu atau lebih Kreditur. 
 

3. Persetujuan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dan persetujuan 
perubahan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 
Direksi. 

 
4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme 

Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta 
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang 
diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD. 

 
5. Persetujuan pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian 

International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan 
Perseroan tahun buku 2020. 

 
II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : 

Anggota Dewan Komisaris Perseroan : 
Komisaris Utama                 : Bpk. GITA SAPTA ADI  
Komisaris  : Bpk. BUDI SATRIA ADOE (hadir secara virtual) 
Komisaris Independen  : Bpk. INDRA JOSEPHA (hadir secara virtual) 
 
Anggota Dewan Direktur Perseroan : 
Direktur  Utama                   : Bpk. YUSTINUS SADMOKO 
Direktur    : Ibu JUANITA GRACIANTI ADOE 
Direktur                         : Bpk. WIRYO SUBAGYO 
Direktur     : Bpk. MAULANA MALIK JOESOEF (hadir secara virtual) 
Direktur    : Bpk. AGUS SUHADA 
Direktur Independen   : Bpk. FREDERIK WATTIMENA (hadir secara virtual) 

 
III. Pemimpin Rapat:  

Rapat dipimpin oleh Gita Sapta Adi, selaku Komisaris Utama. 
 
IV. Kehadiran Pemegang Saham pada RUPSLB :  

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili adalah: 
1. pemegang saham independen sebanyak 550.852.651 saham atau mewakili 67,63% dari 814.542.335 saham 



 

 

 

 

 

 

 

 

yang merupakan seluruh saham milik pemegang saham independen; 
 

2. pemegang saham non independen sebanyak 1.069.770.250 saham atau mewakili 100% saham milik 
pemegang saham non independen;  
sehingga total kehadiran pemegang saham seluruhnya sebanyak 1.620.622.901 saham atau mewakili 
86.01% dari 1.884.312.585 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan 
dengan hak suara yang sah, oleh karenanya ketentuan kuorum untuk mata acara Pertama, mata acara 
Ketiga mengenai perubahan Modal Disetor pada Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mata acara 
Keempat dan mata acara Kelima, diatur dalam Pasal 12 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan 
Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang sahan 
Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. 
 

           Untuk mata acara Kedua berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 butir (5) 
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 102 juncto Pasal 89 UUPT, Pasal 43 dan Pasal 44 POJK Nomor 15 Tahun 
2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang sahan Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh 
kuasanya dan juga dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang 
saham independen. 

 
Sedangkan mata acara Ketiga mengenai perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan berlaku ketentuan 
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) 
UUPT dan Pasal 42 POJK Nomor 15 Tahun 2020, Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Rapat 
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang sahan Perseroan 
yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya. 
 
Ketentuan-ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga 
Rapat sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat. 

 
V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada RUPSLB :  

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 
pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan 
pertanyaan dan/atau pendapat. 

 
VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan pada RUPSLB :  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal 
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. 

 
VII. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:  

a. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara 
tidak setuju; 

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara 
blanko/abstain;  

c. Dari system easy.KSEI terdapat suara blanko/abstain dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham. 
d. Dari system easy.KSEI terdapat suara tidak setuju dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham. 
e. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. 

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat 
 
 
 

1.  Mata Acara Pertama 
 

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 

21.620.621.701 Saham 

99,99%% 

1.200 Saham Ni NIHIL hil NIHIL 

 
2.  Mata Acara Kedua 

 

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 

550.851.451 Saham  

99,99%% 

1. 1.200 Saham 

 

   NIHILN NIHIL 

 
3.  Mata Acara Ketiga 

 

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 



 

 

 

 

 

 

 

 

31.565.622.901 Saham 

96,606% 

55.000.000 Saham 

 

1.200 Saham  

 

NIHIL 

          
4.  Mata Acara Keempat 

 

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 

1.620.621.701 Saham 

99,99%% 

1.200 Saham  

 

NIHIL NIHIL 

  
5. Mata Acara Kelima 

 

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 

31.565.622.901 Saham 

96,606% 

55.000.000 Saham 

 

NIHIL N NIHIL 

 
 
VIII. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 

 

  MATA ACARA PERTAMA: 

Menyetujui untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diterima 

(sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun 

berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur dari satu atau lebih bank, 

lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk 

tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai “Kreditur”), serta 

persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum 

tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun 

berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA ACARA KEDUA:  

Menyetujui Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan jaminan kebendaan, 

sebagian, sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan 

kepada satu atau lebih Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh 

rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; (ii) fidusia atas asuransi 

Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan (iii) jaminan atau agunan atau jaminan kebendaan 

lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak 

maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban 

Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan pembiayaan, pinjaman, pendanaan, 

kredit dan/atau fasilitas yang telah diberikan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diberikan 

(setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan 

Perseroan oleh satu atau lebih Kreditur, maupun sehubungan dengan obligasi/bonds maupun surat utang 

lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal 

Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada 

satu atau lebih Kreditur. 

 

MATA ACARA KETIGA:  

1.   Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor 

terkait dengan rencana aksi korporasi yaitu penambahan Modal Disetor/Ditempatkan Perseroan melalui 

mekanisme penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). 

2.   Menyetujui perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, tanggung jawab serta 

wewenang direksi perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol.  

3.   Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang 

diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk 

menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan 

Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai 

dengan keputusan-keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta 

tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan 



 

 

 

 

 

 

 

 

perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan 

dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan 

setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

 

MATA ACARA KEEMPAT:  

1.   Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD 

sebanyak-banyaknya 1.884.312.585 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua 

belas ribu lima ratus delapan puluh lima) lembar saham, sesuai dengan Peraturan OJK nomor 

32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan 

Terbuka dengan Memberikan HMETD (”POJK 32/2015”).  

2.   Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan 

setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan  hal-hal yang berkaitan dengan penambahan modal 

dengan memberikan HMETD, termasuk untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dan 

berkaitan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 

32/2015 termasuk namun tidak terbatas pada: 

(i)   menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;  

(ii)  menentukan harga pelaksanaan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD; 

(iii) menentukan  tanggal  Daftar  Pemegang  Saham  yang berhak atas HMETD; 

(iv) menandatangani  dokumen-dokumen  yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan 

memberikan HMETD, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau 

penambahan-penambahannya; dan 

(v) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal 

dengan memberikan HMETD, tanpa ada suatu tindakan yang dikecualikan, kesemuanya dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang 

berlaku di Pasar Modal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATA ACARA KELIMA:  

1.  Menyetujui pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian 

International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan 

Perseroan tahun buku 2020. 

2.   Menyetujui penunjukan Purwantono Sungkoro & Surja (a member of Ernst and Young Global) sebagai 

Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 

31 Desember 2020. 
 

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. 
 
 

Jakarta, 21 Januari 2021  
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk 

Direksi 

  


