
 

TATA TERTIB 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

TANGGAL 5 JULI 2022 (“Rapat”) 

PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI TBK (“Perseroan”) 

 

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 
2. Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Bapak ANDREYANTO TOEMALI berdasarkan penunjukan Dewan 

Komisaris Perseroan tertanggal 23 Juni 2022. 
(Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. juncto Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -“POJK 15/2020”). 

3. Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum 
cukup diatur dalam Tata Tertib ini, 

4. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. 

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang 
sah. 

6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 
7. Kuorum Rapat : 

Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih 
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh 
Perseroan (Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 butir a POJK 15/2020); 

8. Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan datang setelah Registrasi 
dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan 
Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham 
tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat namun tidak diperkenankan untuk mengajukan 
pertanyaan dan suaranya tidak dihitung. 

9. Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:  
a. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berhak untuk mengajukan 

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. 
b. Pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang 

saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan 
pendapatnya sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai mata acara Rapat yang 
bersangkutan. 

c. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang 
Saham untuk mengajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara 
Rapat yang berhubungan langsung hanya dengan mata acara Rapat. 

d. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau 
menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan 
menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham 
yang diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan tersebut harus 
diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu 
divalidasi oleh Notaris. 

e. Dalam hal pemegang saham atau penerima kuasa hadir pada Rapat Elektronik, pertanyaan dan/atau 
pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau 
penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom „Electronic Opinions‟ yang tersedia 
dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat 
dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text‟ adalah 
“Discussion started for agenda item no. [ ]”.  

f. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau 
pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka 
diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti 
dengan pertanyaan atau pendapat terkait.  

g. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab atau menanggapinya. 
h. Pimpinan Rapat berhak menentukan bahwa terhadap pertanyaan yang tidak berhubungan langsung 

dengan mata acara Rapat tidak akan diberikan jawaban dan/atau tanggapan.Pimpinan Rapat berhak 
mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya Rapat, termasuk untuk membatasi waktu untuk 
mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara. 

10. Keputusan Rapat : 
Keputusan  Rapat  diambil  berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 
28 POJK 15 mengenai pemberian kuasa secara elektronik dan hak memberikan suara dalam Rapat 
oleh Kuasa Pemegang Saham. 



 

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan dan POJK 15. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 
1 huruf c POJK 15, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2  (satu per dua) bagian dari 
seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat  

11. Pemungutan Suara 
a. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berhak mengeluarkan suara. 
b. 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang 

pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali 
saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. 

c. Dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham hadir dalam Rapat secara fisik, dilakukan 
dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: 

- Pertama, Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan 
diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta 
menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung. 

- Kedua, Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan 
disimpulkan memberikan suara setuju. 

d. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain 
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan 
suara 

e. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau diwakilkan penerima kuasanya yang hadir secara 
elektronik dalam Rapat, berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live 
Broadcasting.  

f. Ketika pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis 
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur selama 5 (lima) menit.  

g. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda 
item   [ ] has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”.  

h. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara 
Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” 
berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara 
Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.  

i. Apabila terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kehadirannya 
telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruang Rapat pada saat 
pemungutan  suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang 
diambil dalam Rapat. 

12. Informasi Tambahan: 
Untuk tetap mengedepankan hak pemegang saham di tengah upaya pencegahan penyebaran virus corona 
(COVID-19) dengan menghindari keramaian, maka terdapat beberapa prosedur dalam penyelenggaraan 
Rapat sebagai berikut: 
a. Pembatasan Kehadiran.  Sejalan dengan  rekomendasi dari Pemerintah Republik Indonesia 

(“Pemerintah”) melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 
Tentang Komunikasi Penanganan Corinavirus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan membatasi kehadiran 
bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah melakukan perjalanan luar 
negeri atau berasal/transit di Negara lain sebelum masuk ke Indonesia selama 14 hari sebelum tanggal 
Rapat sesuai dengan informasi terkini dari WHO. 

b. Social Distancing. Sejalan dengan rekomendasi Pemerintah melalui Surat Edaran Kemenkes Nomor 
HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokoler Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19), Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk 
setiap tempat duduk yang disediakan. 

c. Pengukuran Suhu Tubuh. Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang suhu tubuhnya 38 
derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri Rapat. Pemegang Saham dan/atau kuasa 
pemegang saham yang suhu tubuhnya 38 derajat Celcius atau lebih, direkomendasikan untuk segera 
memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. 

d. Masker, akan disediakan di meja registrasi. Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham 
diharuskan mengenakan masker.  

e. Kebijakan Tidak Berjabatan Tangan, bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham serta 
seluruh peserta Rapat agar tidak berjabat tangan dan dapat menyapa dengan cara santun lainnya 
(menangkupkan tangan “Namaste” atau membungkukkan badan “Bow”). 

f. Hand Sanitizer, akan disediakan di meja registrasi dan di beberapa tempat. 
g. Perseroan sangat menyarankan para Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri untuk menunjuk 

kuasa (proxy) yang berasal dari Indonesia yang tidak memiliki sejarah perjalanan ke luar negeri seperti 
yang disebutkan pada bagian “Pembatasan Kehadiran” diatas selama 14 hari terakhir sebelum tanggal 
Rapat. 


