
 
TATA TERTIB 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 
PT DAFAM PROPERTY INDONESIA TBK  

(“PERSEROAN”) 
 
 

Hari  : Kamis, 21 Juli 2022 
Jam : 10.30 WIB - Selesai 
Tempat : Hotel Dafam - Ruang  
  Jl. Imam Bonjol No.188, Semarang 
 
Para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menghadiri Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), dimohon memperhatikan ketentuan 
ketentuan sebagai berikut : 
 
Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, 
terkait Prosedur/Panduan/Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus 
Corona/COVID-19. 
 
I. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS 

CORONA / COVID-19. 
1. Rapat akan dilangsungkan secara effisien dengan tidak mengurangi keabsahan 

pelaksanaan Rapat. 
2. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya 

dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada 
setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh perseroan, melalui : 
a. Aplikasi eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI 
b. Mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web perseroan dan dapat 

diunduh pada situs web perseroan www.dafamproperty.com 
3. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta menandatangani “Deklarasi 

Kesehatan” yang dapat diunduh disitus Perseroan www.dafamproperty.com dan wajib 
mematuhi prosedur kesehatan dan keamanan yang ditetapkan perseroan dan Pengelola 
Gedung/Hotel Dafam Semarang : 
a. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu 

tubuh); 
b. Menjaga kebersihan diri (self-protection) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang 

telah disediakan; 
c. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan 

Rapat; 
d. Wajib menerapkan physical distancing; 
e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan atau bersentuhan secara langsung; 
f. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat 

selesai. 
g. Wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin 1, 2 dan Booster 

 

http://www.dafamproperty.com/


h. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri 
atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat 
dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan 
sebagaimana dijelaskan diatas. 
 

II. PROSES REGISTRASI 
1. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-

kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.   

2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa 
dokumen berupa:   
a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian 

Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat 
(“KTUR”) yang diterbitkan Emiten melalui KSEI. 

b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan wajib membawa :  
1. KTP atau bukti identitas diri lainnya;  
2. Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.  

c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:  
1. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir dan SK Menkumham RI / Surat 

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data / Anggaran Dasar ; 
2. Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir; 
3. Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum 

dimaksud) dan KTP atau bukti indentitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.  
 
III. TATA TERTIB RAPAT 

1. Seluruh alat komunikasi pribadi termasuk telepon selular agar dinon-aktifkan atau di set 
pada nada getar selama Rapat berlangsung. 

2. Bahasa yang dipergunakan dalam Rapat adalah Bahasa Indonesia. 
3. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan 

memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat. 
4. Yang Berhak Hadir dan/atau Diwakili Dengan Surat Kuasa : 

a. Para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam  penitipan kolektif di PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan penutupan perdagangan saham di Bursa 
Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 16.15 WIB (recording date) 

b. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan 
membawa Surat Kuasa sesuai format Surat Kuasa yang telah disediakan di web 
perseroan.  

c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai 
kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan 
dalam Rapat tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara. 

5. Pimpinan Rapat 
Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 15 anggaran dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh 
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat 
bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur 
Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini. 

6. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat 
a. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara yang harus 



diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 11 ayat 2(i) yaitu : RUPS dapat 
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran 
Dasar dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 

b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memasuki ruang Rapat setelah 
registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro 
Administrasi Efek (BAE) kepada Notaris, pemegang saham atau kuasa pemegang 
saham tersebut tetap diperkenankan untuk menghadiri Rapat, tetapi tidak 
diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak 
dihitung dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 
yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup dan/atau saat acara 
pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui seluruh 
keputusan Rapat, namun tidak mengurangi jumlah kuorum kehadiran dalam Rapat. 

7. Tanya Jawab dan/atau Pemberian Tanggapan 
a. Untuk setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab 

dan/atau memberikan tanggapan (terkecuali untuk agenda yang sifatnya pelaporan). 
Setiap sesi Tanya Jawab dibatasi untuk maksimal 3 pertanyaan. 

b. Pertanyaan dan/atau tanggapan harus berhubungan langsung dengan hal-hal yang 
berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan. 

c. Pertanyaan dan/atau tanggapan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham 
atau kuasanya yang sah dengan cara mengangkat tangan. 

d. Penanya dan/atau pemberi tanggapan harus terlebih dahulu menyebutkan nama atau 
pemegang saham yang diwakilinya dan jumlah saham yang dimiliki dan/atau 
diwakilinya. 

e. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan, Pimpinan Rapat atau 
pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi 
pertanyaan dan/atau tanggapan para pemegang saham tersebut. 

8. Mekanisme Pengambilan Keputusan 
a. Sesuai Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak 

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 
b. Sesuai Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil 

berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara 
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan bagi yang hadir Rapat dalam setiap Mata 
Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut : 
i. Mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan suara 

tidak setuju atau abstain setelah diminta Pimpinan Rapat.  
ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap memberikan suara setuju; 
iii. Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan seluruh jumlah suara, 

termasuk surat kuasa yang diserahkan kepada BAE; 
a. Sesuai Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham  dengan 

hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) 
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang 
Saham yang mengeluarkan suara. 



b. Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General 
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) telah memberikan suaranya di dalam eproxy 

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu : 
Notaris Retno Hertiyanti, SH, MH. untuk selanjutnya melakukan validasi dan 
mengumumkan hasil penghitungan suara. 

9. PENUTUP 
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh 
Pimpinan Rapat. 

 
Semarang, 29 Juni 2022  

Direksi Perseroan 
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