
NOTARIS 
RETNO HERTIYANTI, SH, MH 
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 
Tanggal 5 Agustus 2002 
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 
Email: retnoher@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com 

Semarang, 12 Januari 2023 

Nomor: 04!N-RHJI/2023 Kepada Yth: 
Hal : Resume Risalah Rapat Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk. 

Pemegang Saham Luar Biasa Jalan Raung Nomor 15 
PT Dafam Property Indonesia Tbk. Kota Semarang 

Dengan hormat,
 
Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
 
disingkat "Rapat") dari PT Dafam Property Indonesia Tbk., berkedudukan di Kota Semarang
 
(selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :
 

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
 
Waktu : 10.30 WIB sid 11.32 WIB
 
Tempat : Ruang Newington - Hotel DAFAM
 

Jalan Imam Bonjol Nomor 188 
Semarang - 50132 

Kehadiran 
- Dewan Komisaris : 1. Bapak Junaidi Dahlan Komisaris 

2. Bapak Jaeni, SE, MSi, AK, CA Komisaris Independen 

- Direksi : 1. Bapak Billy Dahlan Direktur Utama 
2. Bapak Andhy Irawan Kristyanto Direktur 
3. Bapak Wijaya Dahlan Direktur 

- Pemegang saham : - 1.392.844.465 saham (73.31 %) dari total hak suara 1.899.852.850 Saham 

I. MATA ACARA RAPAT: 
1. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 
2. Persetujuan perubahan Pasal3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, 

sehubungan dengan berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik, Nomor : 2 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Tanpa mengubah kegiatan usaha utama 
dalam perseroan yang sudah dijalankan. 

3. Persetujuan perubahan alamat Perseroan tanpa merubah domisili. 
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II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT: 
1.	 Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 071/CO l/CRS-EKS/XI/2022 tanggal 22 

Nopember 2022; 

2.	 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para 

Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan 
dalam situs web: www.dafamproperty.com pada tanggal 29 Nopember 2022 dengan surat 
Nomor : 072/001lCRS-EKS/Xl/2022, yang dikemudian dilakukan ralat dengan surat 
tertanggal 05 Desember 2022 Nomor : 076/00l/CRS-EKS/XI/2022; 

3.	 Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada 

laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI 

melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.dafamproperty.com 
pada tanggal 21 Desember 2022. 

III. KEPUTUSAN RAPAT: 
MATA ACARA PERTAMA 
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara 
Pertama. 

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang 
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara 
tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama, terdapat suara blanko/abstain sebesar 1.500 saham 
atau 0,000001 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadiJ dan terdapat suara setuju 
sebanyak 1.392.842.965 saham atau 99,99 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. 
Dan sesuai dengan Pasal47 Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap 
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan 
suara, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan ketentuan kuorum 
yang berlaku. 
Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut : 

Menyetujui dan menetapkan kembali bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut : 

Direksi 
- Direktur Utarna Billy Dahlan 
- Direktur Wijaya Dahlan 

- Direktur Andhy Irawan Kristyanto 
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Dewan Komisaris 
- Komisaris Utama : Ferdinandus Soleh Dahlan 

- Komisaris : Junaidi Dahlan 

- Komisaris Independen: Jaeni, SE, M.SI, AK, CA 

Untukjangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan sesuai dengan ketentuan 

dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

MATA ACARA KEDUA 
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara 

Kedua. 

Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang 
6.900 saham yang hadir, tetapi karena pertanyaan tidak berhubungan dengan Mata Acara 

Kedua, maka pertanyaan akan dijawab oleh Direksi Perseroan diluar Rapat . 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara Iisan. Tidak ada suara 
tidak setuju atas usulan Mata Acara Kedua, terdapat suara blanko/abstain sebesar 1.500 saham 
atau 0,000001 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan terdapat suara setuju 
sebanyak 1.392.842.965 saham atau 99,99 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. 
Dan sesuai dengan Pasal47 Peraturan OJK Nomor : 15!POJK.04/2020, suara abstain dianggap 
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan 
suara, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan ketentuan kuorum 
yang berlaku. 

Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut : 

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan 

Perseroan, sehubungan dengan berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomer : 2 

Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanpa mengubah 

kegiatan usaha utama da1am perseroan yang sudah dijalankan, sehingga Pasal 3 Anggaran 
Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut : 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
Pasal3 

1.	 Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang : 
a.	 REAL ESTAT; dan 

b.	 AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS. 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan	 dapat melaksanakan 

kegiatan usaha sebagai berikut : 
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a. Kegiatan usaba utama adalah menjalankan usaha dibidang : 

- REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA, yang mencakup 

usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang 
dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan 
bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat 

perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan 

atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau 
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk 
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), 

pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan 
pengoperasian Kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. (68111) 

-	 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK, yang 

mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, 

termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar 
real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas 
jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa 
penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat. (68200) 

b.	 Kegiatan usaha penunjang adalah menjalankan usaha dibidang : 

-	 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, yang mencakup 
ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan 
organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; 

keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; 
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan 
penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaanjasa usaha ini dapat mencakup 
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi 

manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan 
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi 
biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan 

untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, 
efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa 
pelayanan studi investasi infrastruktur. (70209) 

MATA ACARA KETIGA 
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang 

hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara 
Ketiga. 

- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang 
disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. 
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Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara 
tidak setuju atas usulan Mata Acara Ketiga, terdapat suara blanko/abstain sebesar 1.575 saham 
atau 0,000001 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan terdapat suara setuju 
sebanyak 1.392.842.890 saham atau 99,99 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. 
Dan sesuai dengan Pasal47 Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04l2020, suara abstain dianggap 
mengeluarkan suara yang sarna dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan 
suara, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan ketentuan kuorum 
yang berlaku. 

- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut : 

- Menyetujui perubahan alarnat perseroan tanpa merubah domisili, sekarang menjadi beralarnat 
di JI. Raung No.15, Kota Semarang. 

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan 

menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris 

dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta 
menandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan 
persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala 

tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan 
Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang 
diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. 

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalarn Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Januari 
2023, Nomor : 01, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih 
dalam proses penyelesaian di kantor karni. 

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang 
segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. 


