




2 

ribu dua puluh satu); ----------------------------  

- tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua ----  

puluh satu) Nomor 01; Akta perubahan mana telah ---  

mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -  

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak -----  

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -------  

05-06-2021 (lima Juni dua ribu dua puluh satu) ----  

Nomor AHU-AH.01.03-0352998; -----------------------  

- tertanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan Juli dua -  

ribu dua puluh satu) Nomor 06; Akta perubahan mana  

telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----  

Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum ---  

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------  

tertanggal 28-07-2021 (dua puluh delapan Juli dua -  

ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0432389; --  

dan -----------------------------------------------  

- tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober dua  

ribu dua puluh satu) Nomor 14; Akta perubahan mana  

telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----  

Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum ---  

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------  

tertanggal 28-10-2021 (dua puluh delapan Oktober --  

dua ribu dua puluh satu) Nomor --------------------  

AHU-AH.01.03-0466114; -----------------------------  

Akta-akta seluruhnya dibuat di hadapan PUTRI PARAMITA, -  

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ----------  

di Kabupaten Tangerang. --------------------------------  

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----  

dalam akta tertanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua --  

ribu dua puluh satu) Nomor 11, dibuat di hadapan -------  
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Notaris PUTRI PARAMITA, Sarjana Hukum, Magister --------  

Kenotariatan, tersebut; Akta perubahan mana telah ------  

mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  

Indonesia tertanggal 11-08-2021 (sebelas Agustus dua ---  

ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0436363 --------  

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan").  

-Berada di Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Lotus  

Meeting Room Lantai 5, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan -----  

Epicentrum Boulevard Timur, Jakarta Selatan agar membuat ----  

Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam -  

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, yang  

diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di  

atas (selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------------  

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di ------  

hadapan saya, Notaris: --------------------------------------  

1.    Tuan Doktorandus WAHYU HIDAYAT, lahir di Madiun, pada --  

tanggal 03-07-1954 (tiga Juli seribu sembilan ratus --  

lima puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, ---  

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Harapan --  

Nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -------  

Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan; pemegang --  

Nomor Induk Kependudukan 3174040307540002, yang ------  

berlaku seumur hidup; --------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam –  

jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. ---------  

2.   Tuan KENNETH LI, lahir di Bandung, pada tanggal ------  

01-12-1987 (satu Desember seribu sembilan ratus ------  

delapan puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia,  

bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Januar Elok  
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IX QH 8 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011,  

Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ------  

Gading; pemegang Nomor Induk Kependudukan ------------  

3172060112870002, yang berlaku seumur hidup; ---------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------  

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan --  

b. dalam jabatannya selaku Direktur dari perusahaan --  

yang akan disebut di bawah ini, dari dan oleh -----  

karena itu sah mewakili KB-MDI CENTAURI MASTER ----  

FUND PTE. LTD., beralamat di 9 Raffles ------------  

Place #26-01 Republic Plaza Singapore (048619); ---  

-KB-MDI CENTAURI MASTER FUND PTE. LTD. mana dalam -  

hal ini diwakilinya bertindak selaku pemilik ------  

dan/atau pemegang 76.530.600 (tujuh puluh enam ----  

juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus) saham -  

dalam Perseroan; ----------------------------------  

3.  Tuan FEBRI DIANSYAH, lahir di Padang, pada tanggal ---  

08-02-1983 (delapan Februari seribu sembilan ratus ---  

delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, -  

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan H Balok VIII  

Nomor 78, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 009, -------  

Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo; pemegang ----  

Nomor Induk Kependudukan 3175050802830009, yang ------  

berlaku seumur hidup; --------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam –  

jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ---------------  

4.  Tuan KURNIA IRWANSYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal  

27-04-1958 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ----  

ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara ------  

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan  
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Tanjung 1 Blok L Nomor 15, Rukun Tetangga 013, Rukun -  

Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan --------  

Jagakarsa; pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------  

3171062704580003, yang berlaku seumur hidup; ---------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ----  

5.   Tuan TUNG DESEM WARINGIN, lahir di Surakarta, pada ---  

tanggal 22-12-1967 (dua puluh dua Desember seribu ----  

sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara  

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, -  

Jalan Janur 1 Blok AA 5/16, Rukun Tetangga 009, Rukun  

Warga 012, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa  

Dua; pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------------  

3603282212670005, yang berlaku seumur hidup; ---------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. ------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ----  

6.  Tuan SONY RACHMADI PURNOMO, lahir di Garut, pada -----  

tanggal 18-06-1979 (delapan belas Juni seribu sembilan  

ratus tujuh puluh sembilan), swasta, Warga Negara ----  

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, ----  

Jalan Sunan Muria Nomor 10 Jaban, Rukun Tetangga 001,  

Rukun Warga 025, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan -----  

Ngaglik; pemegang Nomor Induk Kependudukan -----------  

3404121806790004, yang berlaku seumur hidup; ---------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. ------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan selaku  

pemilik dan/atau pemegang 285.559.425 (dua ratus -----  

delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan  
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ribu empat ratus dua puluh lima) saham dalam ----------  

Perseroan; --------------------------------------------  

7. Tuan NIZAR, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister -----  

Manajemen, lahir di Pandeglang, pada tanggal ----------  

28-05-1979 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan -----  

ratus tujuh puluh sembilan), swasta, Warga Negara -----  

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, --  

Park View Residence Blok Y 17/28, Rukun Tetangga 003, -  

Rukun Warga 014, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan -----  

Panongan; pemegang Nomor Induk Kependudukan -----------  

3603192805790003, yang berlaku seumur hidup; ----------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. -------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --  

jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----------------  

8. Tuan SUHARTONO, lahir di Karanganyar, pada tanggal ----  

24-05-1990 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus -  

sembilan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, ------  

bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, Ngembat Asri B -  

21, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 001, Kelurahan ----  

Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong; pemegang Nomor Induk  

Kependudukan 3313132405900004, yang berlaku seumur ----  

hidup; ------------------------------------------------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. -------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --  

jabatannya selaku Direktur Perseroan dan selaku -------  

pemilik dan/atau pemegang 12.500.000 (dua belas juta --  

lima ratus ribu) saham dalam Perseroan; ---------------  

9. Tuan TAN KIAN GEE, lahir di Yogyakarta, pada tanggal --  

14-04-1975 (empat belas April seribu sembilan ratus ---  

tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, ----  
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bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan Ketandan --  

Nomor 38, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 005, --------  

Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan; pemegang ----  

Nomor Induk Kependudukan 3471101404750001, yang -------  

berlaku seumur hidup; ---------------------------------  

-Untuk sementara berada di Jakarta. -------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -  

pemilik dan/atau pemegang 273.743.575 (dua ratus tujuh  

puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima  

ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan; --------  

10. Tuan DIDIK BUDI SANTOSO, lahir di Klaten, pada tanggal  

05-09-1974 (lima September seribu sembilan ratus tujuh  

puluh empat), Direktur Utama dari perseroan yang akan  

disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, --------  

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Suci Nomor -  

29, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan ---  

Susukan, Kecamatan Ciracas; pemegang Nomor Induk -----  

Kependudukan 3175090509740003, yang berlaku seumur ---  

hidup; -----------------------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  

jabatannya tersebut dengan demikian mewakili Direksi, -  

dari dan oleh karena  itu untuk dan atas nama serta ---  

sah mewakili PT METRA NET, berkedudukan di Jakarta ----  

Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat ----  

dalam akta tertanggal 14-04-2009 (empat belas April ---  

dua ribu sembilan) Nomor 71, dibuat di hadapan AULIA --  

TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari -  

SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -------  

Notaris di Jakarta; Anggaran dasar mana telah mendapat  

pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan -  
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Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----  

keputusannya tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei  

dua ribu sembilan) Nomor AHU-22710.AH.01.01.Tahun -----  

2009; Anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, -  

perubahan mana dimuat dalam akta-akta: ----------------  

- tertanggal 16-10-2009 (enam belas Oktober dua ribu  

sembilan) Nomor 18, dibuat di hadapan MYRA YUWONO,  

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan  

mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum  

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --  

surat keputusannya tertanggal 21-10-2009 (dua ----  

puluh satu Oktober dua ribu sembilan) Nomor ------  

AHU-50809.1.02.Tahun 2009; -----------------------  

- tertanggal 25-02-2010 (dua puluh lima Februari dua  

ribu sepuluh) Nomor 45, dibuat di hadapan ENDAH --  

PURWANTININGSIH, Sarjana Hukum, waktu itu --------  

pengganti dari Notaris MYRA YUWONO, Sarjana Hukum,  

tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat surat  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

Republik Indonesia tertanggal 12-03-2010 (dua ----  

belas Maret dua ribu sepuluh) Nomor --------------  

AHU-AH.01.10-06173; ------------------------------  

- tertanggal 30-11-2010 (tiga puluh November dua ---  

ribu sepuluh) Nomor 39, dibuat di hadapan ENDAH --  

PURWANTININGSIH, Sarjana Hukum, waktu itu --------  

pengganti dari Notaris MYRA YUWONO, Sarjana Hukum,  

tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat -----  

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  

Manusia Republik Indonesia dengan surat ----------  
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keputusannya tertanggal 15-12-2010 (lima belas ---  

Desember dua ribu sepuluh) Nomor -----------------  

AHU-58518.AH.01.02.Tahun 2010; -------------------  

- tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu  

sebelas) Nomor 7, dibuat di hadapan ENDAH --------  

PURWANTININGSIH, Sarjana Hukum, waktu itu --------  

pengganti dari Notaris MYRA YUWONO, Sarjana Hukum,  

tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat surat  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

Republik Indonesia tertanggal 16-11-2011 (enam ---  

belas November dua ribu sebelas) Nomor -----------  

AHU-AH.01.10-36968; ------------------------------  

- tertanggal 19-12-2011 (sembilan belas Desember dua  

ribu sebelas) Nomor 31, dibuat di hadapan ENDAH --  

PURWANTININGSIH, Sarjana Hukum, waktu itu --------  

pengganti dari Notaris MYRA YUWONO, Sarjana Hukum,  

tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat surat  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

Republik Indonesia tertanggal 23-12-2011 (dua ----  

puluh tiga Desember dua ribu sebelas) Nomor ------  

AHU-AH.01.10-42071; ------------------------------  

- tertanggal 15-12-2014 (lima belas Desember dua ---  

ribu empat belas) Nomor 28, dibuat di hadapan DEVI  

YUANA LISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  

pada waktu itu NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA ---  

UPA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  

di Jakarta; Akta perubahan mana telah mendapat ---  

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
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Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  

Republik Indonesia tertanggal 17-12-2014 (tujuh --  

belas Desember dua ribu empat belas) Nomor -------  

AHU-09842.40.22.2014; ----------------------------  

- tertanggal 10-11-2016 (sepuluh November dua ribu -  

enam belas) Nomor 12, dibuat di hadapan Notaris --  

NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana -----  

Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta -----  

perubahan mana telah mendapat persetujuan dari ---  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  

Indonesia dengan surat keputusannya Nomor --------  

AHU-0021200.AH.01.02.TAHUN 2016 dan surat --------  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0098202, ---  

keduanya tertanggal 11-11-2016 (sebelas November -  

dua ribu enam belas); ----------------------------  

- tertanggal 27-02-2017 (dua puluh tujuh Februari --  

dua ribu tujuh belas) Nomor 41, dibuat di hadapan  

Notaris NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, -----  

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; --  

Akta perubahan mana telah mendapat surat ---------  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

dan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  

Manusia Republik Indonesia dengan Nomornya -------  

berturut-turut AHU-AH.01.03-0116596 dan ----------  

AHU-AH.01.03-0116597, keduanya tertanggal --------  

10-03-2017 (sepuluh Maret dua ribu tujuh belas); -  

- tertanggal 06-11-2017 (enam November dua ribu ----  

tujuh belas) Nomor 3, dibuat di hadapan Notaris --  
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NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana -----  

Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta -----  

perubahan mana telah mendapat persetujuan dari ---  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  

Indonesia Nomor AHU-0023318.AH.01.02.TAHUN 2017 --  

dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ----  

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----------  

AHU-AH.01.03-0188844, keduanya tertanggal --------  

08-11-2017 (delapan November dua ribu tujuh ------  

belas); ------------------------------------------  

- tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan  

belas) Nomor 3, dibuat di hadapan Notaris NUR ----  

MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana Hukum, --  

Magister Kenotariatan, tersebut; Akta perubahan --  

mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum  

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --  

surat keputusannya Nomor -------------------------  

AHU-0007985.AH.01.02.TAHUN 2018 dan surat --------  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0140522, ---  

keduanya tertanggal 10-04-2018 (sepuluh April dua  

ribu delapan belas); -----------------------------  

- tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu -----  

delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris  

NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana -----  

Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; Akta -----  

perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan ---  

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ------  
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  

Indonesia tertanggal 13-07-2018 (tiga belas Juli -  

dua ribu delapan belas) Nomor --------------------  

AHU-AH.01.03-0221655; ----------------------------  

- tertanggal 28-06-2019 (dua puluh delapan Juni dua  

ribu sembilan belas) Nomor 18, dibuat di hadapan -  

SILFIA, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti --  

Notaris NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, -----  

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; --  

Akta perubahan mana telah mendapat surat ---------  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  

Republik Indonesia tertanggal 22-05-2019 (dua ----  

puluh dua Mei dua ribu sembilan belas) Nomor -----  

AHU-AH.01.03-0293922; ----------------------------  

- tertanggal 03-10-2019 (tiga Oktober dua ribu -----  

sembilan belas) Nomor 19, dibuat di hadapan JULIA  

FITRI YANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu --------  

pengganti Notaris NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA  

UPA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -------  

tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat -----  

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  

Manusia Republik Indonesia dengan surat ----------  

keputusannya tertanggal 08-11-2019 (delapan ------  

November dua ribu sembilan belas) Nomor ----------  

AHU-0092448.AH.01.02.TAHUN 2019; -----------------  

- tertanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu  

dua puluh) Nomor 2, dibuat di hadapan JULIA FITRI  

YANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti ----  

Notaris NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, -----  
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Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; --  

Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan ---  

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  

Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ---  

27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua -  

puluh) Nomor AHU-0058777.AH.01.02.TAHUN 2020; ----  

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ---  

dalam akta tertanggal 19-01-2021 (sembilan belas ------  

Januari dua ribu dua puluh satu) Nomor 2, dibuat di ---  

hadapan JULIA FITRI YANI, Sarjana Hukum, pada waktu ---  

itu pengganti Notaris NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA PUA -  

UPA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; --  

Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan ---  

Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum ---  

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---  

25-01-2021 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh -  

satu) Nomor AHU-AH.01.03-0044682; ---------------------  

-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku ------  

pemilik dan/atau pemegang dari 85.227.275 (delapan ----  

puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ----  

ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan. --------  

11. MASYARAKAT lainnya selaku pemegang dan/atau pemilik ---  

298.700 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh --  

ratus) saham dalam Perseroan. -------------------------  

12.   Tuan Doktor Muhamad Adrian, Certified Public ----------  

Accountant, Chartered Accountant Indonesia, -----------  

Certified Management Accountant, Warga Negara ---------  

Indonesia, dari Kantor Akuntan Publik Doktoranda ------  

Suhartati dan Rekan; ----------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas -------  
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undangan Rapat. ---------------------------------------  

13.   Tuan Kasmodiard P, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, ---  

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Warga Negara ----  

Indonesia, dari Kantor Jasa Penilai Publik Sapto, -----  

Kasmodiard dan Rekan; ---------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas -------  

undangan Rapat. ---------------------------------------  

14. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, dari Biro -------  

Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA, bertempat ------  

tinggal di Jakarta. -----------------------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas -------  

undangan Rapat. ---------------------------------------  

15. Tuan FRANCISCUS HASTO WIDODO, lahir di Bandung, pada --  

tanggal 06-10-1968 (enam Oktober seribu sembilan ratus  

enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, --  

bertempat tinggal Kota Cimahi, Komplek Nusa Hijau Blok  

O Nomor 09, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, ------  

Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara; pemegang -  

Nomor Induk Kependudukan 3277030610680008, yang -------  

berlaku seumur hidup; ---------------------------------  

-Untuk sementara berada di Jakarta; -------------------  

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas -------  

undangan Rapat. ---------------------------------------  

-Selanjutnya turut hadir secara elektronik : ----------------  

MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar --  

pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku ---  

pemegang dan/atau pemilik 1.500 (seribu lima ratus) ---  

saham dalam Perseroan. --------------------------------  

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony mengucapkan ------  

Assalamu’alaikum Warohmatulohi Wabarokatuh, selamat siang dan  
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selamat datang, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur  

ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan --------  

kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir di sini  

untuk mengikuti jalannya Rapat ini. Dan terima kasih kepada -  

Para Pemegang Saham serta kuasa Para Pemegang Saham, yang ---  

telah bersedia memenuhi undangan Direksi PT GLOBAL SUKSES ---  

SOLUSI, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") untuk --------  

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ---  

(selanjutnya disebut "Rapat"), yang diselenggarakan pada hari  

ini, Senin, tanggal 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu -  

dua puluh dua). ---------------------------------------------  

-Master of Ceremony menyampaikan untuk penyelenggaraan Rapat  

ini dilaksanakan dengan mengindahkan Protokol Kesehatan dan -  

dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh ----  

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ------------------------  

-Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib ---  

yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin -  

saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal -  

39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------  

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum  

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, atau untuk selanjutnya ---  

disebut sebagai "POJK 15/2020". -----------------------------  

-Selanjutnya untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan  

Rapat, Master of Ceremony membacakan ringkasan Tata Tertib --  

Rapat, dan selengkapnya sebagaimana telah dibagikan sebelum -  

memasuki ruangan Rapat. -------------------------------------  

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: ---  

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan  

Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat -----  

dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul ---  
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atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat -  

yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang -----  

Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai --  

berikut: -----------------------------------------------  

a.  Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ----  

menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan  

menuliskan pada lembar yang disediakan oleh ------  

petugas Rapat; -----------------------------------  

b.  Bagi yang hadir secara elektronik dapat ----------  

menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom ----  

"Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"  

milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam  

Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama  

pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;  

c.   Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat -  

disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata  

acara rapat yang sedang dibahas. -----------------  

Mekanisme Pengambilan Keputusan ------------------  

a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan ---  

cara musyawarah untuk mufakat, jika ada -----  

Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak -----  

setuju, maka keputusan akan diambil dengan --  

cara pemungutan suara. ----------------------  

b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan ---  

Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham --  

atau Kuasanya yang hadir secara elektronik --  

untuk melakukan pemungutan suara telebih ----  

dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada -  

yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan  

dengan ketentuan sebagai berikut: -----------  
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1) Pemungutan suara secara elektronik ----  

dilakukan setelah status "Voting for --  

agenda item no [ ] has started" -------  

terlihat dalam flow text box dan akan -  

berakhir setelah status berubah menjadi  

"Voting for agenda item no [ ] has ----  

ended" dalam flow text box. Untuk -----  

Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah -  

yang belum memberikan pilihan suaranya  

pada mata acara rapat, diberikan waktu  

selama 3 menit untuk memberikan -------  

suaranya melalui layar "E-meeting -----  

Hall" masing-masing. Apabila Pemegang -  

Saham atau Kuasanya yang sah tidak ----  

memberikan pilihan suaranya sampai ----  

dengan waktu tersebut berakhir maka ---  

akan dianggap memberikan suara Abstain  

untuk mata acara rapat yang -----------  

bersangkutan. -------------------------  

2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang --  

hadir fisik akan dilakukan secara -----  

lisan, dengan cara mengangkat tangan --  

dengan Prosedur -----------------------  

sebagai berikut: ----------------------  

(i) Mereka yang TIDAK SETUJU dan -  

yang memberikan suara ABSTAIN  

akan diminta mengangkat ------  

tangan; ----------------------  

(ii)  Mereka yang tidak mengangkat -  

tangan dianggap menyetujui ---  
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usul tersebut. ---------------  

c)   Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 --  

"Suara ABSTAIN dianggap memberikan suara ----  

yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---  

saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat". -  

d)  Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang ---  

diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk  

mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara --  

ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan ------  

keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak ---------  

mengangkat tangan untuk memberikan suara ----  

TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka  

dianggap menyetujui usulan tersebut. --------  

e) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham ----  

bersamaan dengan pemberian kuasa melalui ----  

eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam ----  

pemungutan suara. ---------------------------  

f) Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya  

untuk mengeluarkan satu suara; apabila ------  

seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari -  

satu saham, maka ia diminta untuk memberikan  

suara satu kali saja dan suaranya itu -------  

mewakili seluruh jumlah saham yang ----------  

dimilikinya. --------------------------------  

g)  Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan --  

dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan  

mengumumkan hasil pemungutan suara. ---------  

-Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan anggota Dewan ---  

Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, -----  

yaitu: ------------------------------------------------------  
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Dimulai dari anggota Dewan Komisaris, yang hadir dalam Rapat  

ini yaitu: --------------------------------------------------  

Komisaris Utama           Tuan Doktorandus WAHYU HIDAYAT  

Komisaris  Tuan KENNETH LI ---------------  

Komisaris Tuan FEBRI DIANSYAH -----------  

Komisaris Independen Tuan KURNIA IRWANSYAH ---------  

Komisaris Independen Tuan TUNG DESEM WARINGIN ------  

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat ini, yaitu: ----------  

Direktur Utama            Tuan SONNY RACHMADI PURNOMO ---  

Direktur                  Tuan NIZAR, Sarjana Teknik ----  

Pertanian, Magister Manajemen -  

Direktur                  Tuan SUHARTONO ----------------  

-Selanjutnya diperkenalkan juga: ----------------------------  

-  Tuan Doktor Muhamad Adrian, Certified Public -----  

Accountant, Chartered Accountant Indonesia, ------  

Certified Management Accountant, dari Kantor -----  

Akuntan Publik Doktoranda Suhartati dan Rekan; ---  

-   Tuan Kasmodiard P, Sarjana Ekonomi, Magister -----  

Sains, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, dari  

Kantor Jasa Penilai Publik Sapto, Kasmodiard dan -  

Rekan; -------------------------------------------  

-  Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah Rapat ---  

hari ini; ----------------------------------------  

-  Tuan HARTONO dari PT Sinartama Gunita selaku Biro  

Administrasi Efek Perseroan. ---------------------  

-Demikian pengantar yang disampaikan oleh Master of Ceremony,  

selanjutnya Rapat diserahkan kepada Tuan Doktorandus WAHYU ----  

HIDAYAT, selaku Komisaris Utama Perseroan sebagai Pimpinan ----  

Rapat. --------------------------------------------------------  

-Tuan Doktorandus WAHYU HIDAYAT selaku Pimpinan Rapat, --------  
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terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan terima kasih -  

atas kehadirannya dalam Rapat ini dan menyampaikan bahwa ----  

sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,  

beliau selaku Komisaris Utama Perseroan, telah ditunjuk oleh  

Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris -------  

tertanggal 17-05-2022 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh ---  

dua) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini. ----  

-Selanjutnya, disampaikan bahwa dalam menyelenggarakan Rapat-  

ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) -  

Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan --------  

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan  

perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah --  

melakukan hal-hal sebagai berikut: --------------------------  

1.  Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -  

Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat -  

Perseroan Nomor 014/EXT/GSS/I/2022 tanggal 14-01-2022 --  

(empat belas Januari dua ribu dua puluh dua); ----------  

2. Pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham -  

Perseroan Sehubungan dengan Transaksi Material melalui -  

(i) situs web Bursa Efek dan (ii) situs web Perseroan, -  

yaitu pada tanggal 14-01-2022 (empat belas Januari dua -  

ribu dua puluh dua); -----------------------------------  

3.   Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --  

Pemegang Saham Perseroan melalui (i) satu surat kabar --  

harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily (ii) --  

situs web Bursa Efek; (iii) situs web eASY.KSEI; dan ---  

(iv) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ----  

pada tanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ----  

ribu dua puluh dua); -----------------------------------  

4.  Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan -  
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melalui (i) satu surat kabar harian berbahasa ----------  

Indonesia, yaitu Investor Daily (ii) situs web Bursa ---  

Efek; (iii) situs web eASY.KSEI; dan (iv) situs web ----  

Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal ------  

07-02-2022 (tujuh Februari dua ribu dua puluh dua); ----  

5. Pengumuman Penundaan Rapat kepada Pemegang Saham -------  

Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs -  

web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang -----  

dilakukan pada tanggal 24-02-2022 (dua puluh empat -----  

Februari dua ribu dua puluh dua); ----------------------  

6. Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----  

Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek (ii) --  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----  

yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 15-03-2022 (lima  

belas Maret dua ribu dua puluh dua); -------------------  

7. Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----  

Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek (ii) --  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----  

yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 30-03-2022 (tiga  

puluh Maret dua ribu dua puluh dua); -------------------  

8. Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----  

Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek (ii) --  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----  

yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 12-04-2022 (dua -  

belas April dua ribu dua puluh dua); -------------------  

9. Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----  

Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek (ii) --  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----  

yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 26-04-2022 (dua -  

puluh enam April dua ribu dua puluh dua); dan ----------  
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10. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan -  

Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan Sehubungan ---  

Dengan Transaksi Material melalui (i) situs web Bursa --  

Efek; dan (ii) situs web Perseroan, pada tanggal -------  

13-05-2022 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua). ----  

-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -  

web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan,  

yang dilakukan pada tanggal 07-02-2022 (tujuh Februari dua --  

ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut: -----------------  

--------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk. ----------------  

------------ Berkedudukan di Kota Yogyakarta ----------------  

--------------------- ("Perseroan") -------------------------  

----------------------- PEMANGGILAN -------------------------  

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----------  

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham -  

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  

Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan secara fisik dan -  

elektronik (e-RUPS) melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat --  

Umum Pemegang Saham secara elektronik PT Kustodian Sentral --  

Efek Indonesia ("eASY.KSEI") pada: --------------------------  

Hari/Tanggal  : Selasa, 1 Maret 2022 -----------------  

Waktu     : Pukul 14:00 WIB s/d selesai ----------  

Tempat : Friendly Room, HARRIS Suites fX ------  

Sudirman Jakarta, Jl. Jend. Sudirman -  

Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat ----  

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut: --------------------------  

1. Persetujuan atas rencana transaksi material Perseroan,  

yaitu rencana pengambilalihan (akuisisi) sebanyak -----  

1.070 (seribu tujuh puluh) lembar saham dalam ---------  

PT Solusi Kampus Indonesia yang akan dilakukan oleh ---  
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Perseroan dengan cara: (i) melakukan pembelian atas ---  

450 (empat ratus lima puluh) lembar saham milik para --  

pemegang saham PT Solusi Kampus Indonesia, dengan -----  

rincian sebagai berikut: milik PT Gamatechno Indonesia  

sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar saham, -  

milik Tuan Awaludin Zakaria sebanyak 76 (tujuh puluh --  

enam) lembar saham, milik Tuan Nanang Ruswianto -------  

sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar saham serta --  

milik Tuan H. Adityo Hidayat sebanyak 46 (empat puluh -  

enam) lembar saham; dan (ii) melalui pengambilan ------  

bagian atas 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham ---  

baru yang akan diterbitkan oleh PT Solusi Kampus ------  

Indonesia. --------------------------------------------  

2.  Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 --------  

Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan ---  

serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah  

berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 ---  

Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----  

Indonesia (KBLI 2020). --------------------------------  

3.  Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. -  

Penjelasan mata acara RUPSLB: -------------------------------  

1. Mata acara Nomor: 1 (satu) akan dilaksanakan sesuai ---  

dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  

Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan -  

Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), yang ---  

mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan --  

Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan -----  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020  

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --------  

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. --------------------  
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2.  Mata acara Nomor: 2 (dua) dilaksanakan dalam rangka ---  

memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik ----  

Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan -  

Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan Peraturan Pemerintah --  

Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang --------  

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ---  

3.  Mata acara Nomor: 3 (tiga) dilaksanakan sehubungan ----  

dengan penambahan anggota Direksi, sesuai dengan ------  

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas  

Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --  

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan -  

Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --  

Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang ------  

Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta  

ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar ------  

modal. ------------------------------------------------  

Catatan: ----------------------------------------------------  

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada --  

para pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap  

sebagai undangan resmi. Perseroan juga menyampaikan ---  

Pemanggilan ini melalui situs web penyedia e-RUPS -----  

yaitu eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia -------  

(www.idx.co.id) dan situs web Perseroan ---------------  

(www.runsystem.id). -----------------------------------  

2.  Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut -  

adalah: -----------------------------------------------  

a.  Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam --------  

Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek -----  

Indonesia ("KSEI"), hanyalah pemegang saham ------  

Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar -----  

http://www.runsystem.id/


25 

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Februari -  

2022 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang -  

sah. ---------------------------------------------  

b.  Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif  

KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya ----  

tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam --  

rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek  

pada tanggal 4 Februari 2022 pada pukul 16.00 WIB.  

3. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang ---  

bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan ----  

diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang  

rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi ---  

Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”). -------------------------  

4.  Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor  

2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ----  

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang -----  

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem --------  

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease -  

2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi -------  

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional --------  

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang -----  

Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik --------  

Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan  

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan ----------  

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan ----  

peraturan terkait lainnya, RUPSLB ini akan dilaksanakan  

melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI --  

melalui akses.ksei.co.id. ------------------------------  

5.  Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPSLB melalui  

aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka --  
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keikutsertaan pemegang saham dalam RUPSLB dapat --------  

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: ------------  

a.   Hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui ------  

Aplikasi eASY.KSEI; atau -------------------------  

b.  Hadir dalam RUPSLB secara fisik. -----------------  

6.  Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara --------  

elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 5 huruf a -  

di atas adalah pemegang saham individu lokal yang ------  

sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. -------  

7.  Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham ---  

dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI  

yang berada pada fasilitas AKSes -----------------------  

(https://akses.ksei.co.id/). ---------------------------  

8.  Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya -  

melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan -----  

kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau ----------  

menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi --------  

eASY.KSEI. ---------------------------------------------  

9.  Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara  

elektronik atau kuasa secara elektronik (eProxy) dan ---  

suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah  

paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja -  

sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB. ----------------  

10.  Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir ---  

dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya yang sah -----  

dengan cara sebagai berikut: ---------------------------  

a. Menggunakan eProxy yang disediakan KSEI. Tata cara  

pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah ---  

disediakan KSEI yang dapat diakses secara --------  

elektronik pada platform eASY.KSEI melalui -------  

https://akses.ksei.co.id/
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akses.ksei.co.id; atau ---------------------------  

b.  Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan  

membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh  

formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web  

Perseroan www.runsystem.id, dan asli surat kuasa -  

tersebut (dengan dilengkapi fotokopi KTP atau ----  

tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan ----  

penerima kuasa) diserahkan kepada Perseroan ------  

melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -----  

Perseroan (yaitu PT Sinartama Gunita) paling -----  

lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja --  

sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB. ----------  

11. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai  

Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa --  

pemegang saham dalam RUPSLB dan dalam pemungutan suara -  

dalam RUPSLB, suara yang dikeluarkan oleh mereka -------  

sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah. ------------  

12.  Bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia dalam dan -----  

dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu ----------  

www.runsystem.id sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ------  

(yaitu 7 Februari 2022) sampai dengan tanggal ----------  

penyelenggaraan RUPSLB (yaitu 1 Maret 2022). -----------  

13.  Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPSLB, ----  

pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat -----  

untuk hadir paling lambat pukul 13.45 WIB. -------------  

14.  Menyikapi "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana -----  

Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19)", --------  

mengingat meningkatnya kasus Covid-19 klaster ----------  

perkantoran, mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 --  

dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk  
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pencegahan penyebaran Covid-19, Rapat akan dilaksanakan  

sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan -------------  

kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ---------  

ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan ------  

sebagai berikut: ---------------------------------------  

a. Hasil PCR/Swab Antigen negatif, menunjukkan asli -  

hasil tes usap tenggorokan PCR dengan hasil ------  

negatif/bebas COVID-19 atau hasil Non Reaktif Test  

Swab Antigen pada periode maksimum 1 hari sebelum  

Rapat. -------------------------------------------  

b.  Penjagaan Jarak Sosial, Perseroan akan menerapkan  

jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk -----  

setiap tempat duduk yang disediakan. -------------  

c.  Pengukuran Suhu Tubuh, peserta yang suhu tubuhnya  

37,3 Derajat Celcius atau lebih, tidak -----------  

diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan ----  

direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan ---  

Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. --  

Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan -----  

influenza seperti batuk atau bersin tidak --------  

diperkenankan masuk ke dalam ruang acara. --------  

d.  Masker akan disediakan di meja registrasi. -------  

Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara ----  

adalah wajib. ------------------------------------  

e.  Kebijakan Tidak Berjabat Tangan, peserta Rapat ---  

diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat -----  

tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan  

lainnya tanpa menyentuh. -------------------------  

f.  Hand Sanitizer akan disediakan di meja registrasi  

dan di beberapa tempat. --------------------------  
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---------------- Yogyakarta, 7 Februari 2022 ----------------  

---------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk ----------------  

------------------------- Direksi ---------------------------  

-Adapun bunyi Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) -  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang ----  

dilakukan pada tanggal 24-02-2022 (dua puluh empat Februari -  

dua ribu dua puluh dua), adalah sebagai berikut: ------------  

-------------------- PENGUMUMAN PENUNDAAN -------------------  

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----------  

--------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk. ----------------  

---------------- Berkedudukan di Yogyakarta -----------------  

--------------------- ("Perseroan") -------------------------  

Dengan ini merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah disampaikan ------  

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI -  

dan situs web Perseroan tertanggal 7 Februari 2022 dan ------  

Pengumuman RUPSLB tertanggal 21 Januari 2022, Direksi -------  

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang ----  

saham Perseroan terkait penundaan penyelenggaraan RUPSLB, ---  

dengan rincian sebagai berikut: -----------------------------  

No. Uraian Semula Menjadi 

1. Hari,    

Tanggal,  

Waktu dan 

tempat 

penyelenggaraan 

RUPSLB 

Hari, Tanggal: Selasa, 1 

Maret 2022 

Waktu        : Pk. 14.00 

WIB–selesai 

Tempat       : Friendly  

               Room, 

       HARRIS  

       Suites Fx 

       Sudirman  

       Jakarta, 

Hari, Tanggal: Rabu, 16 

Maret 2022 

Waktu       : Pk. 14.00 

WIB –selesai 

Tempat       : Friendly 

               Room, 

        HARRIS  

        Suites      

        fX  

       Sudirman 
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       Jl.  

       Jend.  

       Sudirman  

       Pintu Satu 

       Senayan, 

       Jakarta     

       Pusat.  

       Jakarta, 

       Jl.Jend. 

       Sudirman 

       Pintu  

       Satu 

       Senayan, 

       Jakarta 

       Pusat. 

Pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini dibuat sesuai -----  

dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa --  

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----------  

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,  

pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini akan disampaikan --  

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI -  

dan situs web Perseroan. ------------------------------------  

Demikian pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini ----------  

disampaikan, untuk diketahui oleh para pemegang saham -------  

Perseroan. --------------------------------------------------  

---------------------- 24 Februari 2022 ---------------------  

---------------- PT Global Sukses Solusi Tbk ----------------  

-------------------------- Direksi --------------------------  

-Adapun bunyi Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) -  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang ----  

dilakukan pada tanggal 15-03-2022 (lima belas Maret dua ribu  

dua puluh dua), adalah sebagai berikut: ---------------------  

-------------------- PENGUMUMAN PENUNDAAN -------------------  

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----------  

--------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk. ----------------  

---------------- Berkedudukan di Yogyakarta -----------------  

--------------------- ("Perseroan") -------------------------  
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Dengan ini merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan tertanggal 7 Februari 2022, -  

Pengumuman RUPSLB tertanggal 21 Januari 2022, serta ---------  

Pengumuman Penundaan RUPSLB tertanggal 24 Februari 2022 yang  

telah disampaikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, ---  

situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan, Direksi --------  

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang ----  

saham Perseroan terkait penundaan penyelenggaraan RUPSLB, ---  

dengan rincian sebagai berikut: -----------------------------  

No. Uraian Semula Menjadi 

1. Hari,    

Tanggal,  

Waktu dan tempat 

penyelenggaraan 

RUPSLB 

Hari, Tanggal: Rabu, 16  

Maret 

2022 

Waktu        : Pk 14.00  

               WIB                  

              – selesai 

Tempat       : Friendly 

               Room,  

               HARRIS 

               Suites  

               fX 

               Sudirman  

               Jakarta,  

               Jl. 

               Jend.  

               Sudirman  

               Pintu  

               Satu 

               Senayan,  

               Jakarta  

               Pusat. 

Hari, Tanggal: Kamis, 31  

Maret 2022 

Waktu        : Pk 14.00 

               WIB – 

        selesai 

Tempat      : Friendly 

              Room, HARRIS 

              Suites fX 

              Sudirman  

              Jakarta, Jl. 

              Jend.  

              Sudirman  

              Pintu Satu 

              Senayan,  

              Jakarta  

       Pusat. 

Pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini dibuat sesuai -----  

dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa --  

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----------  

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,  
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pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini akan disampaikan --  

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI -  

dan situs web Perseroan. ------------------------------------  

Demikian pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini ----------  

disampaikan, untuk diketahui oleh para pemegang saham -------  

Perseroan. --------------------------------------------------  

---------------------- 15 Maret 2022 ------------------------  

---------------- PT Global Sukses Solusi Tbk ----------------  

-------------------------- Direksi --------------------------  

-Adapun bunyi Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) -  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang ----  

dilakukan pada tanggal 30-03-2022 (tiga puluh Maret dua ribu  

dua puluh dua), adalah sebagai berikut: ---------------------  

-------------------- PENGUMUMAN PENUNDAAN -------------------  

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----------  

--------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk. ----------------  

---------------- Berkedudukan di Yogyakarta -----------------  

--------------------- ("Perseroan") -------------------------  

Dengan ini merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan tertanggal 7 Februari 2022, -  

Pengumuman RUPSLB tertanggal 21 Januari 2022, serta ---------  

Pengumuman Penundaan RUPSLB tertanggal 24 Februari 2022 dan -  

15 Maret 2022 yang telah disampaikan melalui situs web Bursa  

Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan,  

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para -----  

pemegang saham Perseroan terkait penundaan penyelenggaraan --  

RUPSLB, dengan rincian sebagai berikut: ---------------------  
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No. Uraian Semula Menjadi 

1. Hari,    

Tanggal,  

Waktu dan 

tempat 

penyelenggaraan 

RUPSLB 

Hari, Tanggal: Kamis, 31  

Maret 

2022 

Waktu        : Pk 14.00 

               WIB – 

        selesai 

Tempat      : Friendly 

              Room,  

              HARRIS 

              Suites fX 

              Sudirman  

              Jakarta,  

              Jl. 

              Jend.  

              Sudirman  

              Pintu Satu 

              Senayan,  

              Jakarta  

              Pusat. 

Hari, Tanggal: Rabu, 13  

April 2022 

Waktu        : Pk 16.00 

               WIB – 

        selesai 

Tempat      : Hotel 

              Grandhika,  

              Grand  

              Wijaya 

              Ballroom  

              Lt.2, Jl.  

              Iskandarsyah 

              Raya No. 65, 

              RW.2, 

              Melawai, 

              Kec. Kby.   

              Baru, Kota  

              Jakarta 

              Selatan,  

              Daerah 

              Khusus 

              Ibukota 

              Jakarta  

              12160 

 

Pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini dibuat sesuai -----  

dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa --  

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----------  

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,  

pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini akan disampaikan --  

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI -  

dan situs web Perseroan. ------------------------------------  

Demikian pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini ----------  

disampaikan, untuk diketahui oleh para pemegang saham -------  
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Perseroan. --------------------------------------------------  

---------------------- 30 Maret 2022 ------------------------  

---------------- PT Global Sukses Solusi Tbk ----------------  

-------------------------- Direksi --------------------------  

-Adapun bunyi Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) -  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang ----  

dilakukan pada tanggal 12-04-2022 (dua belas April dua ribu -  

dua puluh dua), adalah sebagai berikut: ---------------------  

-------------------- PENGUMUMAN PENUNDAAN -------------------  

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----------  

--------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk. ----------------  

---------------- Berkedudukan di Yogyakarta -----------------  

--------------------- ("Perseroan") -------------------------  

Dengan ini merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  

Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan tertanggal 7 Februari 2022, -  

Pengumuman RUPSLB tertanggal 21 Januari 2022, serta ---------  

Pengumuman Penundaan RUPSLB tertanggal 24 Februari 2022, ----  

15 Maret 2022 dan 30 Maret 2022 yang telah disampaikan ------  

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI -  

dan situs web Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini -------  

memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan terkait -  

penundaan penyelenggaraan RUPSLB, dengan rincian sebagai ----  

berikut: ----------------------------------------------------  

No. Uraian Semula Menjadi 

1. Hari,    Tanggal,  

Waktu dan tempat 

penyelenggaraan 

RUPSLB 

Hari, Tanggal: Rabu, 13  

April 2022 

Waktu        : Pk 16.00 

               WIB – 

        selesai 

Hari, Tanggal: Rabu, 27  

April 2022 

Waktu        : Pk 16.00 

               WIB – 

        selesai 
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  Tempat      : Hotel 

              Grandhika,  

              Grand  

              Wijaya 

              Ballroom  

              Lt.2, Jl.  

              Iskandarsyah 

              Raya No. 65, 

              RW.2, 

              Melawai, 

              Kec. Kby.   

              Baru, Kota  

              Jakarta 

              Selatan,  

              Daerah 

              Khusus 

              Ibukota 

              Jakarta  

              12160 

Tempat       :Hotel 

              Grandhika,  

              Grand  

              Wijaya 

              Ballroom   

              Lt.2, Jl.  

              Iskandarsyah 

              Raya No. 65, 

              RW.2, 

              Melawai, 

              Kec. Kby.   

              Baru, Kota  

              Jakarta 

              Selatan,  

              Daerah 

              Khusus 

              Ibukota 

              Jakarta  

              12160 

Pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini dibuat sesuai -----  

dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa --  

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----------  

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,  

pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini akan disampaikan --  

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI -  

dan situs web Perseroan. ------------------------------------  

Demikian pengumuman penundaan RUPSLB Perseroan ini ----------  

disampaikan, untuk diketahui oleh para pemegang saham -------  

Perseroan. --------------------------------------------------  

---------------------- 12 April 2022 ------------------------  

---------------- PT Global Sukses Solusi Tbk ----------------  

-------------------------- Direksi --------------------------  

-Adapun bunyi Koreksi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -  

Luar Biasa Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) -  

situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang ----  
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dilakukan pada tanggal 13-05-2022 (tiga belas Mei dua ribu --  

dua puluh dua), adalah sebagai berikut: ---------------------  

--------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk. ----------------  

------------ Berkedudukan di Kota Yogyakarta ----------------  

--------------------- ("Perseroan") -------------------------  

------------------------- KOREKSI ---------------------------  

----------------------- PEMANGGILAN -------------------------  

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----------  

Dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk ---  

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") --  

yang akan diselenggarakan pada: -----------------------------  

Hari/Tanggal  : Senin, 23 Mei 2022 -------------------  

Waktu     : Pukul 13:00 WIB s/d selesai ----------  

Tempat : Hotel Swiss-Belresidences Rasuna -----  

Epicentrum, Lotus Meeting Room Lt. 5,  

Komplek Rasuna Epicentrum, ----------  

Jl. Epicentrum Boulevard Timur, -----  

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, -------  

Indonesia 12940 ---------------------  

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut: --------------------------  

1. Persetujuan atas rencana transaksi material Perseroan,  

yaitu rencana pengambilalihan (akuisisi) sebanyak -----  

1.070 (seribu tujuh puluh) lembar saham dalam ---------  

PT Solusi Kampus Indonesia yang akan dilakukan oleh ---  

Perseroan dengan cara: (i) melakukan pembelian atas ---  

450 (empat ratus lima puluh) lembar saham milik para --  

pemegang saham PT Solusi Kampus Indonesia, dengan -----  

rincian sebagai berikut: milik PT Gamatechno Indonesia  

sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar saham, -  

milik Tuan Awaludin Zakaria sebanyak 76 (tujuh puluh --  
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enam) lembar saham, milik Tuan Nanang Ruswianto -------  

sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar saham serta --  

milik Tuan H. Adityo Hidayat sebanyak 46 (empat puluh -  

enam) lembar saham; dan (ii) melalui pengambilan ------  

bagian atas 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham ---  

baru yang akan diterbitkan oleh PT Solusi Kampus ------  

Indonesia. --------------------------------------------  

2.  Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 --------  

Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan ---  

serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah  

berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 ---  

Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----  

Indonesia (KBLI 2020). --------------------------------  

3.  Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. -  

Penjelasan mata acara RUPSLB: -------------------------------  

1. Mata acara Nomor: 1 (satu) akan dilaksanakan sesuai ---  

dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  

Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan -  

Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"). --------  

2.  Sehubungan dengan mata acara Nomor: 1 (satu), POJK No.  

17/2020 mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan ------  

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020  

tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---  

Saham Perusahaan Terbuka. -----------------------------  

3. Mata Acara Nomor: 2 (dua) dilaksanakan dalam rangka ---  

memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik ----  

Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan -  

Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan Peraturan Pemerintah --  

Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang --------  



38 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ---  

4.  Mata acara Nomor: 3 (tiga) dilaksanakan sesuai dengan -  

ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang --  

Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan ---  

Undang Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta ------  

Kerja, serta ketentuan peraturan yang berlaku di ------  

bidang pasar modal. -----------------------------------  

Catatan: ----------------------------------------------------  

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada --  

para pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap  

sebagai undangan resmi. -------------------------------  

2.  Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut -  

adalah: -----------------------------------------------  

a.  Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam --------  

Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek -----  

Indonesia ("KSEI"), hanyalah pemegang saham ------  

Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar -----  

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Februari -  

2022 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang -  

sah. ---------------------------------------------  

b.  Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif  

KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya ----  

tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam --  

rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek  

pada tanggal 4 Februari 2022 pada pukul 16.00 WIB.  

3. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang ---  

bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan ----  

diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang  

rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi ---  

Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"). -------------------------  
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4.  Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor  

2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ----  

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang -----  

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem --------  

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease -  

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi -------  

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional --------  

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- ----  

Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik --------  

Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan  

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan ----------  

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan ----  

peraturan terkait lainnya, RUPSLB ini akan dilaksanakan  

melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI --  

melalui akses.ksei.co.id. Perseroan menghimbau kepada --  

Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui -----  

fasilitas eProxy situs web eASY.KSEI tersebut. ---------  

5.  Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir ---  

dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya yang sah -----  

dengan cara sebagai berikut: ---------------------------  

a. Menggunakan eProxy yang disediakan KSEI. Tata cara  

pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah ---  

disediakan KSEI yang dapat diakses secara --------  

elektronik pada platform eASY.KSEI melalui -------  

akses.ksei.co.id; atau ---------------------------  

b.  Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan  

membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh  

formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web  

Perseroan www.runsystem.id, dan asli surat kuasa -  

tersebut (dengan dilengkapi fotokopi KTP atau ----  
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tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan ----  

penerima kuasa) diserahkan kepada Perseroan ------  

melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -----  

Perseroan (yaitu PT Sinartama Gunita) paling -----  

lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja --  

sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB. ----------  

6. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai  

Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa --  

pemegang saham dalam RUPSLB dan dalam pemungutan suara -  

dalam RUPSLB, suara yang dikeluarkan oleh mereka -------  

sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah. ------------  

7.  Bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia dalam dan -----  

dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu ----------  

www.runsystem.id sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ------  

(yaitu 7 Februari 2022) sampai dengan tanggal ----------  

penyelenggaraan RUPSLB (yaitu 23 Mei 2022). ------------  

8. Pemberian suara dalam RUPSLB akan dilakukan secara -----  

elektronik melalui platform pemungutan suara -----------  

elektronik, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak --  

tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan pembukaan -------  

masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan ----  

suara dalam RUPSLB. ------------------------------------  

9.  Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPSLB, ----  

pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat -----  

untuk hadir paling lambat pukul 12.00 WIB. -------------  

10.  Menyikapi "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana -----  

Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19)", --------  

mengingat meningkatnya kasus Covid-19 klaster ----------  

perkantoran, mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 --  

dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk  
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pencegahan penyebaran Covid-19, Rapat akan dilaksanakan  

sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan -------------  

kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ---------  

ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan ------  

sebagai berikut: ---------------------------------------  

a. Hasil PCR/Swab Antigen negatif, menunjukkan asli -  

hasil tes usap tenggorokan PCR dengan hasil ------  

negatif/bebas COVID-19 atau hasil Non Reaktif Test  

Swab Antigen pada periode maksimum 1 hari sebelum  

Rapat. -------------------------------------------  

b.  Penjagaan Jarak Sosial, Perseroan akan menerapkan  

jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk -----  

setiap tempat duduk yang disediakan. -------------  

c.  Pengukuran Suhu Tubuh, peserta yang suhu tubuhnya  

37,3 Derajat Celcius atau lebih, tidak -----------  

diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan ----  

direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan ---  

Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. --  

Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan -----  

influenza seperti batuk atau bersin tidak --------  

diperkenankan masuk ke dalam ruang acara. --------  

d.  Masker akan disediakan di meja registrasi. -------  

Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara ----  

adalah wajib. ------------------------------------  

e.  Kebijakan Tidak Berjabat Tangan, peserta Rapat ---  

diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat -----  

tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan  

lainnya tanpa menyentuh. -------------------------  

f.  Hand Sanitizer akan disediakan di meja registrasi  

dan di beberapa tempat. --------------------------  
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---------------- Yogyakarta, 13 Mei 2022 --------------------  

---------------- PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk ----------------  

------------------------- Direksi ---------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,  

berapakah jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam ---  

Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum --  

untuk menyelenggarakan Rapat ini. ---------------------------  

-Dijawab oleh saya, Notaris, dengan memperhatikan mata acara  

Rapat yang akan di bahas, sebelumnya perlu disampaikan ------  

terlebih dahulu bahwa: --------------------------------------  

1. Untuk mata acara Rapat Pertama akan dilakukan dengan ---  

memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan ----  

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---  

Rencana dan Penyelenggaraan  Rapat Umum Pemegang Saham -  

Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 23 ayat 1  

huruf (a) (iv) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat ---  

dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu -  

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---  

suara hadir atau  diwakili dan keputusan Rapat adalah --  

sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --  

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir --  

dalam Rapat. -------------------------------------------  

2. Untuk mata acara Rapat Kedua akan dilakukan dengan -----  

memperhatikan ketentuan Pasal 42 huruf (a) dan (b) -----  

POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf (b) (i) ---------  

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan ----  

jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --  

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---  

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan --  

Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 ----  
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(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak ----  

suara yang hadir dalam Rapat. --------------------------  

3. Untuk mata acara Rapat Ketiga akan dilakukan dengan ----  

memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 -  

dan Pasal 23 ayat 1 huruf (a) (i) Anggaran Dasar -------  

Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat --------  

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----  

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------  

diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui -  

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh -  

saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ---------  

-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----  

04-02-2022 (empat Februari dua ribu dua puluh dua) yang -----  

dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA, -----  

Perseroan telah menerbitkan saham sebanyak 983.557.875 ------  

(sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima -----  

puluh tujuh ribu  delapan ratus tujuh puluh lima) saham. -----  

-Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh Biro --------  

Administrasi Efek, saham yang hadir dan/atau diwakili dalam -  

Rapat ini berjumlah 721.361.075 (tujuh ratus dua puluh satu -  

juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh lima) saham-  

atau mewakili 73,34% (tujuh puluh tiga koma tiga empat ------  

persen) dari 983.557.875 (sembilan ratus delapan puluh tiga -  

juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh ---  

puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ---  

ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak ----  

suara yang sah. ---------------------------------------------  

Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum sebagaimana  

disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat dapat -------  

diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang mengikat. ----  
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-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan ------  

pernyataan saya, Notaris bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi -  

dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan– --  

keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------  

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ini dibuka dengan --  

resmi pada pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit  

Waktu Indonesia Barat). -------------------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk memenuhi -----  

persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan --  

Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham -----  

mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara --  

Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara ---  

Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----  

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. --------------------  

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan untuk  

menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat. ---------  

-Tuan SONNY RACHMADI PURNOMO selaku Direktur Utama Perseroan  

untuk menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: --  

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ------------  

Sekilas tentang Perseroan, PT GLOBAL SUKSES SOLUSI, ----  

Tbk, bergerak di bidang teknologi informasi ------------  

dengan beberapa lini produk. Produk utama PT Global ----  

Sukses Solusi, Tbk adalah penyedia ERP Software, yang --  

pertama adalah ERP Software yang difokuskan untuk ------  

sektor industri dengan skala medium ataupun besar di ---  

Indonesia, dengan bisnis model berbasis lisensi yang ---  

memiliki market size di Indonesia lebih dari 50.000 ----  

(lima puluh ribu). Yang kedua solusi yang focus --------  

menyediakan solusi di bidang HR yang akan membantu -----  

perusahaan-perusahaan di skala medium enterprise dengan  
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bisnis model subscription. Perseroan kemudian juga -----  

mengembangkan produk-produk yang ditujukan fokus pada --  

usaha kecil atau mikro yang di Indonesia lebih dari ----  

26.000.000 (dua puluh enam juta) total usaha kecil -----  

ataupun mikro dengan modal subscription. Berikut -------  

Perseroan juga memiliki produk-produk yang lain yang ---  

saat ini fokus menyediakan atau membantu perusahaan ----  

melakukan sourching melalui produk RUN Market yang -----  

difokuskan sebagai solusi B2B sourching atau B2B -------  

Marketplace juga produk-produk yang fokus untuk --------  

menyediakan solusi-solusi di bidang ERP secara alive ---  

atau disebut sebagai R1, dengan fokus industri pada ----  

Manufacturing, Agrobusiness, dengan model subscription,  

berbeda dengan ERP Software itu sendiri. ---------------  

-Beberapa konsumen dan juga partner Perseroan saat -----  

ini, tidak sedikit BUMN (Badan Usaha Milik Negara) -----  

sudah menjadi pengguna Perseroan dengan produk ERP RUNS  

System dan juga dengan usaha Perseroan dengan produksi -  

gas yang difokuskan untuk usaha mikro saat ini ---------  

berdasarkan catatan Perseroan lebih dari 4.000 (empat --  

ribu) UKM semenjak awal tahun sudah menjadi aktif user -  

di iKAS yang fokus pada solusi sekmen mikro maupun -----  

kecil. Beberapa partner Perseroan, baik itu partner ----  

yang berhubungan dengan afiliasi, Telkom Grup dan ------  

beberapa mitra-mitra bisnis yang membantu Perseroan ----  

dalam rangka melakukan penetrasi di konsumen di --------  

Indonesia. ---------------------------------------------  

-Selajutnya terkait dengan ikhtisar finansial, tuan SONY ----  

RACHMADI PURNOMO mempersilakan Tuan NIZAR selaku Direktur ---  

Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. -----------------  
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-Tuan NIZAR menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -----  

Melanjutkan mengenai Kondisi Umum perseroan yang ------  

sebelumnya disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan ---  

yaitu tuan SONY RACHMADI PURNOMO. ----------------------  

-Terkait dengan ikhtisar laba rugi dari tahun 2019 (dua  

ribu sembilan belas), Perseroan mendapatkan revenue di -  

5,6 M (lima koma enam miliar) kemudian di tahun 2020 ---  

(dua ribu dua puluh) sebanyak 22,5 M (dua puluh dua ----  

koma lima miliar) kemudian di tahun 2021 (dua ribu dua -  

puluh satu) terbagi di bulan Desember dan September ----  

karena untuk melakukan transaksi material ini Perseroan  

memakai laporan keuangan September yaitu di angka  ----- 

2,68 M (dua koma enam delapan miliar) dan juga di bulan  

Desember sebagai tutup akhir tahunnya di 4,9 M (empat --  

koma sembilan miliar). --------------------------------  

-Kemudian COGS sendiri di tahun 2019 (dua ribu --------  

sembilan belas di angka 1,68 M (satu koma enam delapan -  

miliar), di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) 7,16 M -----  

(tujuh koma enam belas miliar), di September tahun 2021  

(dua ribu dua puluh satu) Rp.1,38 M (satu koma tiga ----  

delapan miliar Rupiah) dan di Desember tahun 2021 (dua -  

ribu dua puluh satu) 3,55 M (tiga koma lima puluh lima -  

miliar). -----------------------------------------------  

-Adapun gross profit di tahun 2019 di 3,94 M (tiga -----  

koma sembilan empat miliar), kemudian tahun 2020 (dua --  

ribu dua puluh) sebanyak 15,33 M (lima belas koma tiga -  

tiga miliar), di tahun 2021 (dua ribu dua puuh satu) ---  

pada bulan September Rp.1,29 M (satu koma dua sembilan -  

miliar) dan di tahun yang sama di bulan Desember 1,38 M  

(satu koma tiga delapan miliar). -----------------------  
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-Adapun dari sisi Net Income di tahun 2019 (dua ribu  --  

sembilan belas) perseroan membukukan 2,067 M (dua koma -  

nol enam tujuh miliar), kemudian di tahun 2020 (dua ----  

ribu dua puluh) tahun berikutnya adalah 7,705 M (tujuh -  

koma tujuh nol lima miliar) dan juga di tahun 2021 (dua  

ribu dua puluh satu) di bulan September, Perseroan -----  

membukukan negatif 5,98 M (lima koma sembilan delapan --  

miliar) dan bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua ----  

puluh satu) negatif 10,908 (sepuluh koma sembilan nol --  

delapan miliar). ---------------------------------- ----  

-Selanjutnya dari sisi Laporan Keuangan, di tahun ------  

2019 (dua ribu sembilan belas) dari sisi total aset ----  

Perseroan mem)bukukan 6,86 M (enam koma delapan enam ---  

miliar) saja meningkat di tahun 2020 (dua ribu dua -----  

puluh) menjadi 38,4 M (tiga puluh delapan koma empat ---  

miliar), kemudian total aset di bulan September tahun --  

2021 (dua ribu dua puluh satu) meningkat menjadi 74,468  

M (tujuh puluh empat koma empat enam delapan miliar) ---  

dan di Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---  

sedikit penurunan ke 69,28 M (enam puluh sembilan koma -  

dua delapan miliar). ----------------------------------  

-Dari sisi Total Liabilitas di tahun 2019 (dua ribu ----  

sembilan belas) di 980 (sembilan ratus delapan puluh) --  

juta, kemudian di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ------  

3,41 M (tiga koma empat satu miliar) kemudian di -------  

September tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) 1,08 M --  

(satu koma nol delapan miliar) dan di Desember 2021 ----  

(dua ribu dua puluh satu) di angka 1,58 M (satu koma ---  

lima delapan miliar). ----------------------------------  

-Dan dari sisi Total Equity di tahun 2019 (dua ribu ----  
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sembilan belas) 5,86 M (lima koma delapan enam miliar),  

adapun di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) 34,99 M (tiga  

puluh empat koma sembilan sembilan miliar), lalu di ----  

September 2021 (dua ribu dua puluh satu) total equity --  

Perseroan di 73,38 M (tujuh puluh tiga koma tiga -------  

delapan miliar) dan di Desember 2021 (dua ribu dua -----  

puluh satu) total equity di angka 67,7 M (enam puluh ---  

tujuh koma tujuh miliar). -----------------------------  

Kemudian dari rasio keuangan Perseroan, gross profit ---  

margin di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai --  

ke 2021 (dua ribu dua puluh satu) masing-masing adalah -  

70,07% (tujuh puluh koma nol tujuh persen) lalu 68,16% -  

(enam puluh delapan koma satu enam persen) dan di 2021 -  

(dua ribu dua puluh satu) di September dan Desembernya -  

adalah 48,45% (empat puluh delapan koma empat lima -----  

persen) dan 28,03% (dua puluh delapan koma nol tiga ----  

persen). Adapun dari sisi net profit margin 36,80% -----  

(tiga puluh enam koma delapan nol persen) untuk tahun --  

2019 (dua ribu sembilan belas), dan 34,25% (tiga puluh -  

empat koma dua lima persen) untuk tahun 2020 (dua  ribu -  

dua puluh), -223,24% (minus dua dua tiga koma dua  empat  

persen) untuk September 2021 (dua ribu dua puluh satu) -  

dan -220,99% (minus dua dua nol koma sembilan sembilan -  

persen) di Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh -----  

satu). -------------------------------------------------  

-Terkait Profitabilitas dari sisi Return on Equity -----  

(ROE) maisng-masing dari tahun 2019 (dua ribu sembilan -  

belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ---  

masing-masing adalah 32,25% (tiga puluh dua koma dua ---  

lima persen) lalu 22,02% (dua puluh dua koma nol dua ---  
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persen), kemudian di September tahun 2021 (dua ribu dua  

puluh satu) 8,15% (delapan koma satu lima persen) lalu -  

di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bulan ----------  

Desembernya adalah 16,11% (enam belas koma satu satu ---  

persen). Kemudian dari sisi Return on equity (ROE) di --  

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) 30,11% (tiga puluh  

koma satu satu persen) lalu di tahun 2020 (dua ribu dua  

puluh) adalah 20,06% (dua puluh koma nol enam persen), -  

di September tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ------  

8,03% minus delapan koma nol tiga persen) lalu Desember  

tahun  2021 (dua ribu dua puluh satu) 15,74% (lima belas  

koma tujuh empat persen). ------------------------------  

-Beralih ke Rasio Liquiditas dari sisi Current --------  

Ratio dimulai di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) --  

7,83 (tujuh koma delapan tiga), kemudian di 2020 (dua --  

ribu dua puluh 11,15 (sebelas koma satu lima), kemudian  

di September 2021 (dua ribu dua puluh satu) 75,72 ------  

(tujuh puluh lima koma tujuh dua), lalu di Desember ----  

2021 (dua ribu dua puluh satu) 43,66 (empat puluh tiga -  

koma enam enam). -------------------------------------- 

Adapun dari sisi Cash Ratio tahun 2019 (dua ribu -------  

sembilan belas 0,84 (nol koma delapan empat), kemudian -  

tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ada 5,47 (lima koma ----  

empat tujuh). Lalu di September 2021 (dua ribu dua -----  

puluh satu) adalah 58,67 (lima delapan koma enam tujuh)  

di bulan Desember adalah 31,90 (tiga puluh satu koma ---  

sembilan nol). -----------------------------------------  

-Beralih ke Pergerakan Harga Saham Perseroan pada ------  

saat IPO adalah Rp.245,00 (dua ratus lima puluh empat --  

Rupiah) kemudian sempat mencatatkan di harga tertinggi -  
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Rp.834,00 (delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) lalu -  

sempat juga mengalami penurunan di harga terendahnya ---  

yaitu Rp.135,00 (seratus tiga puluh lima Rupiah) dan di  

harga penutupan pada hari jumat minggu lalu adalah -----  

Rp.234,00 (dua ratus tiga puluh empat Rupiah). ---------  

-Demikian Kondisi Umum Perseroan, selanjutnya Rapat ---------  

diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -------------------  

-Selanjutnya terkait Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat -------  

menyampaikan sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara ----  

Rapat ini adalah sebagai berikut: ---------------------------  

1. Persetujuan atas rencana transaksi material Perseroan, -  

yaitu rencana pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 1.070  

(seribu tujuh puluh) saham dalam PT SOLUSI KAMPUS ------  

INDONESIA yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan ----  

cara: (i) melakukan pembelian atas 450 (empat ratus ----  

lima puluh) lembar saham milik para pemegang saham -----  

PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA, dengan rincian sebagai -----  

berikut: milik PT GAMATECHNO INDONESIA sebanyak 232 ----  

(dua ratus tiga puluh dua) saham, milik Tuan AWALUDIN --  

ZAKARIA sebanyak 76 (tujuh puluh enam) saham, milik ----  

Tuan NANANG RUSWIANTO sebanyak 96 (sembilan puluh enam)  

saham serta milik Tuan H. ADITYO HIDAYAT sebanyak 46 ---  

(empat puluh enam) saham; dan (ii) melalui pengambilan -  

bagian atas 620 (enam ratus dua puluh) saham baru yang -  

akan diterbitkan oleh PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA. ------  

2. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran  

Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta -------  

Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah -------  

berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 -----  

Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
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Indonesia (KBLI 2020 (dua ribu dua puluh). -------------  

3. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. --  

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----------  

ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para -------  

pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah ------  

mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat -------  

tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan --------  

dinyatakan sah. ---------------------------------------------  

-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait  

mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham  

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---  

ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ------  

disampaikan di awal. ----------------------------------------  

-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Pertama, yaitu: ---  

Persetujuan atas rencana transaksi material Perseroan, -  

yaitu rencana pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 1.070  

(seribu tujuh puluh) saham dalam PT SOLUSI KAMPUS ------  

INDONESIA yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan ----  

cara: (i) melakukan pembelian atas 450 (empat ratus ----  

lima puluh) saham milik para pemegang saham PT SOLUSI --  

KAMPUS INDONESIA, dengan rincian sebagai berikut: milik  

PT GAMATECHNO INDONESIA sebanyak 232 (dua ratus tiga ---  

puluh dua) saham, milik Tuan AWALUDIN ZAKARIA sebanyak -  

76 (tujuh puluh enam) saham, milik Tuan NANANG ---------  

RUSWIANTO sebanyak 96 (sembilan puluh enam) saham serta  

milik Tuan H. ADITYO HIDAYAT sebanyak 46 (empat puluh --  

enam) saham; dan (ii) melalui pengambilan bagian atas --  

620 (enam ratus dua puluh) saham baru yang akan --------  

diterbitkan oleh PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA. -----------  

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan SONNY RACHMADI PURNOMO ---  
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selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan ----------  

penjelasannya. ----------------------------------------------  

-Tuan SONNY RACHMADI PURNOMO menyampaikan penjelasannya -----  

sebagai berikut: --------------------------------------------  

-Perseroan berencana melakukan transaksi material ------  

dengan mengambilalih saham perusahaan yang memiliki ----  

kegiatan usaha yang sejenis dengan Perseroan yaitu -----  

PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA (SKI) dan meningkatkan ------  

penyertaan modal Perseroan dalam SKI, seluruhnya -------  

sebesar Rp.9.737.214.000,00 (sembilan miliar tujuh -----  

ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu -  

Rupiah) ("Rencana Transaksi") dengan perincian sebagai -  

berikut: -----------------------------------------------  

1. mengambilalih 450 (empat ratus lima puluh) saham -  

milik para pemegang saham SKI dengan nilai -------  

transaksi sebesar Rp.4.095.090.000,00 (empat -----  

miliar sembilan puluh lima juta sembilan puluh ---  

ribu Rupiah); dan --------------------------------  

2. meningkatkan penyertaan modal Perseroan dalam SKI  

dengan mengambil bagian atas 620 (enam reatus dua  

puluh) saham baru dengan harga sebesar -----------  

Rp.5.642.124.000,00 (lima miliar enam ratus empat  

puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu ------  

Rupiah). -----------------------------------------  

Adapun alasan dilakukannya rencana Transaksi untuk -----  

menambah sumber recurring income baru Perseroan dari ---  

yang ada saat ini, menciptakan ekosistem digital baru --  

(menghubungkan ekosistem bisnis (korporasi) ke ---------  

ekosistem pendidikan) serta memperluas pangsa pasar. ---  

-Transaksi ini diharapkan akan memberikan keuntungan ---  
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strategis bagi Perseroan. Dengan terlaksananya ---------  

transaksi tersebut, SKI akan secara langsung menjadi ---  

anak perusahaan dari Perseroan. Hal ini diharapkan akan  

membawa keuntungan strategis bagi Perseroan mengingat --  

prospek usaha SKI di bidang jasa informasi dan ---------  

komunikasi serta perdagangan piranti lunak, komputer ---  

dan perlengkapannya pada sektor pendidikan yang masih --  

sangat luas dan terbuka lebar, sehingga Perseroan ------  

menilai SKI merupakan entitas dengan prospek usaha yang  

sangat menjanjikan. Adapun manfaat yang diperoleh ------  

Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini, diharapkan  

dapat meningkatkan pendapatan Perseroan, meningkatkan --  

basis jumlah pengguna, serta mendapatkan peluang bisnis  

baru. --------------------------------------------------  

-Sehubungan dengan penjelasan tersebut maka diusulkan --  

kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: ------------------  

1. Menyetujui Transaksi Material Perseroan, yaitu ---  

pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 1.070 (seribu  

tujuh puluh) saham dalam PT SOLUSI KAMPUS --------  

INDONESIA yang akan dilakukan oleh Perseroan -----  

dengan cara: -------------------------------------  

(i)  melakukan pembelian atas 450 (empat ratus ---  

lima puluh) saham milik para pemegang saham -  

PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA, yaitu: ----------  

- PT GAMATECHNO INDONESIA sebanyak 232 --  

(dua ratus tiga puluh dua) saham; -----  

-  Tuan AWALUDIN ZAKARIA sebanyak 76 -----  

(tujuh puluh enam) saham; -------------  

-  Tuan NANANG RUSWIANTO sebanyak 96 -----  

(sembilan puluh enam) saham; dan ------  
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-  Tuan H. ADITYO HIDAYAT sebanyak 46 ----  

(empat puluh enam) saham; -------------  

dengan harga keseluruhan sebesar ------------  

Rp.4.095.090.000,00 (empat miliar sembilan --  

puluh lima juta sembilan puluh ribu Rupiah);  

dan -----------------------------------------  

(ii) melalui pengambilan bagian atas 620 (enam ---  

ratus dua puluh) saham baru yang akan -------  

diterbitkan oleh PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA -  

dengan harga seluruhnya sebesar -------------  

Rp.5.642.124.000,00 (lima miliar enam ratus -  

empat puluh dua juta seratus dua puluh empat  

ribu Rupiah). -------------------------------  

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----  

Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan --  

segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan  

pengambilalihan saham PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA,  

tanpa ada yang dikecualikan. ---------------------  

-Demikian disampaikan, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada  

Pimpinan Rapat. ---------------------------------------------  

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan  

keputusan, dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan ----  

usulan-usulan sebagaimana yang telah disampaikan. -----------  

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham/Kuasa --  

Pemegang Saham yang hadir fisik dan akan mengajukan ---------  

pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir "Lembar -----  

Pertanyaan" secara lengkap dan menyerahkan kepada petugas ---  

Rapat, sedangkan untuk yang hadir secara elektronik dapat ---  

menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom "Electronic ---  

Opinions" pada layar "E-Meeting Hall" dalam aplikasi --------  
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eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya dengan ---------  

mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran ---------  

kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---  

dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan saya minta  

kesediaan Notaris untuk melakukan pengecekan apakah ---------  

pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara  

Rapat. ------------------------------------------------------  

Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. ------------  

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----  

dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----  

Perseroan. --------------------------------------------------  

-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah  

dan mufakat. ------------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara dengan -----------  

mempersilahkan para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -  

yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan --  

suaranya untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ---  

selama 5 (lima) menut menit melalui layar "E-Meeting Hall" --  

masing-masing dan melakukan pemungutan suara secara lisan ---  

dengan menanyakan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa ------  

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini maupun melalui ----  

e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, apakah ada yang tidak -----  

setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan Mata -  

Acara Pertama tersebut. -------------------------------------  

-Setelah ditanyakan, ada yang memberikan sura tidak setuju. -  

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan -----  

diperoleh jumlah sebagai berikut : --------------------------  

  Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----  

721.361.075 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga  

ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh lima) -----  
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saham; -------------------------------------------  

  Para pemegang saham yang memberikan SUARA TIDAK --  

SETUJU sebanyak 200 (dua ratus) saham; -----------  

Dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak ----------  

721.360.875 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ---  

ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh -----  

lima) saham atau mewakili 99,999% (sembilan puluh ---  

sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) ----  

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara ---  

sah dalam Rapat. -----------------------------------  

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -  

Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. --------------------  

-Pimpinan Rapat memasuki pembahasan Mata Acara Rapat Kedua --  

yaitu: ------------------------------------------------------  

Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran  

Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta -------  

Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah -------  

berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 -----  

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi ----  

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020). -------------  

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan SONNY RACHMADI PURNOMO ---  

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan ----------  

penjelasannya. ----------------------------------------------  

-Tuan SONNY RACHMADI PURNOMO menyampaikan penjelasannya -----  

sebagai berikut: --------------------------------------------  

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pusat --  

Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ------  

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan --  

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua --  

dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan ------  
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Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan penyempurnaan --  

dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 ----  

(dua ribu tujuh belas) dan Peraturan Pemerintah --------  

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu -------  

delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha ----  

Terintegrasi Secara Elektronik, dan sehubungan dengan --  

telah disetujuinya Mata Rapat Pertama untuk ------------  

mengakuisisi PT Solusi Kampus Indonesia, maka pada -----  

kesempatan ini Perseroan akan meminta persetujuan dari -  

pemegang saham untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran -----  

Dasar Perseroan agar dapat dilakukan sinkronisasi ------  

dengan aplikasi perijinan Online Single Subsmision -----  

("OSS"). -----------------------------------------------  

-Berdasarkan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat -  

untuk: -------------------------------------------------  

1.  Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ------  

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan --------  

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -  

2020 (dua ribu dua puluh), menjadi sebagai -------  

berikut: -----------------------------------------  

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----  

--------------------- Pasal 3 --------------------  

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah --  

berusaha dalam bidang: ----------------------  

- Informasi Dan Komunikasi; -----------------  

- Perdagangan Besar Dan Eceran; -------------  

2.  Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di  

atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --  

usaha sebagai berikut: ----------------------  

-Kegiatan Usaha Utama, yaitu: ---------------  
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a. Penerbitan Piranti Lunak (Software) ---  

 (KBLI 58200); ------------------------  

b. Jasa Konten SMS Premium (KBLI 61912); -  

c. Aktivitas Pengembangan Aplikasi -------  

Perdagangan Melalui Internet ----------  

 (E-Commerce) (KBLI 62012); -----------  

d. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya  

 (KBLI 62019); ------------------------  

e. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi  

 (KBLI 62021); ------------------------  

f.  Aktivitas Konsultasi Komputer dan -----  

Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya --  

 (KBLI 62029); ------------------------  

g. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa  

Komputer Lainnya (KBLI 62090); --------  

h. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI 63111);  

i. Portal Web dan/atau Platform Digital --  

dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122); -  

j. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI -  

46512); -------------------------------  

k. Perdagangan Eceran Komputer dan -------  

Perlengkapannya (KBLI 47411); ---------  

l. Perdagangan Eceran Piranti Lunak ------  

(Software) (KBLI 47413). --------------  

-Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu: -----------  

Perdagangan Besar Komputer dan --------  

Perlengkapan Komputer (KBLI 46511). ---  

2.  Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ---------  

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------  

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan -----  
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sehubungan dengan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar  

Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. ----------  

-Demikian disampaikan, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada  

Pimpinan Rapat. ---------------------------------------------  

-Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan ---  

kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  

ingin  mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan usulan ----  

sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---  

sama seperti pada acara sebelumnya. -------------------------  

-Pimpinan Rapat mempersilahkan apabila ada pertanyaan. ------  

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----  

dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----  

Perseroan. --------------------------------------------------  

-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah  

dan mufakat. ------------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara dengan -----------  

mempersilahkan para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -  

yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan --  

suaranya untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ---  

selama 5 (lima) menit melalui layar "E-Meeting Hall" --------  

masing-masing dan melakukan pemungutan suara secara lisan ---  

dengan menanyakan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa ------  

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini maupun melalui ----  

e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, apakah ada yang tidak -----  

setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan Mata -  

Acara Kedua tersebut. ---------------------------------------  

-Setelah ditanyakan, ada yang memberikan suara tidak setuju.  

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan -----  

diperoleh jumlah sebagai berikut : --------------------------  

  Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----  
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721.361.075 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga  

ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh lima) -----  

saham; -------------------------------------------  

  Para pemegang saham yang memberikan SUARA TIDAK --  

SETUJU sebanyak 200 (dua ratus) saham; -----------  

Dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak ----------  

721.360.875 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ---  

ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh -----  

lima) saham atau mewakili 99,999% (sembilan puluh ---  

sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) ----  

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara ---  

sah dalam Rapat. -----------------------------------  

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ----  

Notaris, Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. -----------  

-Pimpinan Rapat memasuki pembahasan Mata Acara Rapat Ketiga -  

atau yang terakhir, yaitu: ----------------------------------  

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. --  

-Pemimpin Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -  

Dalam rangka memperkuat fungsi Sumber Daya Manusia -----  

(SDM), Perseroan bermaksud untuk mengangkat tuan -------  

Fransiscus Hasto Widodo sebagai Direktur Perseroan. ----  

Pengangkatan tuan Fransiscus Hasto Widodo merupakan ----  

bentuk dukungan SDM dari pemegang saham Perseroan, -----  

dengan tujuan untuk meningkatkan performa dan sinergi --  

RUN System dengan stakeholders untuk bersama-sama ------  

mendukung proses transformasi digital di Indonesia. ----  

-Pimpinan rapat menyampaikan bahwa Daftar riwayat hidup  

tuan Fransiscus Hasto Widodo telah tersedia dan dapat --  

diunduh pada situs web Perseroan. ----------------------  

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka diusulkan ----  
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kepada Rapat sebagai berikut: --------------------------  

1. Menyetujui pengangkatan tuan Fransiscus Hasto ----  

Widodo selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak  

tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan -------  

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------  

Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua ----  

puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun -  

2026 (dua ribu dua puluh enam). ------------------  

2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang  

baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini  

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham  

Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua --  

puluh enam) menjadi sebagai berikut: -------------  

DIREKSI ------------------------------------------  

Direktur Utama   tuan SONY RACHMADI PURNOMO -  

Direktur   tuan NIZAR, Sarjana --------  

Teknologi Pertanian, -------  

Magister Manajemen ---------  

Direktur   tuan SUHARTONO -------------  

Direktur    tuan FRANSISCUS HASTO ------  

WIDODO ---------------------  

DEWAN KOMISARIS ----------------------------------  

Komisaris Utama   tuan Doktorandus WAHYU -----  

HIDAYAT --------------------  

Komisaris   tuan KENNETH LI ------------  

Komisaris   tuan FEBRI DIANSYAH --------  

Komisaris Independen tuan KURNIA IRWANSYAH ------  

Komisaris Independen tuan TUNG DESEM WARINGIN ---  

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak ---------  

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------  
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melakukan segala tindakan yang diperlukan --------  

sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi ---  

Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. -  

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan harapannya semoga --  

kehadiran tuan Fransiscus Hasto Widodo dengan pengalaman dan  

keahliannya dapat memperkuat tim manajemen dalam mencapai ---  

kesuksesan yang lebih tinggi di tengah kondisi pasar saat ini  

yang penuh dengan tantangan. --------------------------------  

-Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan ---  

kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang  

ingin  mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan usulan ----  

sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---  

sama seperti pada acara sebelumnya. -------------------------  

-Pimpinan Rapat mempersilahkan apabila ada pertanyaan. ------  

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----  

dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----  

Perseroan. --------------------------------------------------  

-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah  

dan mufakat. ------------------------------------------------  

-Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara dengan -----------  

mempersilahkan para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -  

yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan --  

suaranya untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ---  

selama 5 (lima) menit melalui layar "E-Meeting Hall" --------  

masing-masing dan melakukan pemungutan suara secara lisan ---  

dengan menanyakan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa ------  

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini maupun melalui ----  

e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, apakah ada yang tidak -----  

setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan Mata -  

Acara Kedua tersebut. ---------------------------------------  
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-Setelah ditanyakan, ada yang memberikan suara tidak setuju -  

dan suara abstain. ------------------------------------------  

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan -----  

diperoleh jumlah sebagai berikut : --------------------------  

  Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak --  

721.361.075 (tujuh ratus dua puluh satu juta --  

tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh ---  

lima) saham; ----------------------------------  

  Para pemegang saham yang memberikan SUARA TIDAK  

SETUJU sebanyak 200 (dua ratus) saham; --------  

  Para pemegang saham yang memberikan SUARA ------  

ABSTAIN sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) -  

saham; ----------------------------------------  

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "Suara Abstain ----  

dianggap memberikan suara yang sama dengan suara --  

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".  

Maka dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak ---  

721.360.875 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga -  

ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh ---  

lima) saham atau mewakili 99,999% (sembilan puluh -  

sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) --  

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara -  

sah dalam Rapat. ---------------------------------  

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan ----------  

saya, Notaris, Rapat menyetujui usulan -usulan tersebut. -----  

-Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah selesainya --------  

pembahasan seluruh mata acara Rapat, serta telah diperolehnya  

keputusan dalam Rapat ini, maka dalam rangka keterbukaan ----  

informasi kepada publik, seluruh keputusan-keputusan yang ---  

telah diambil dalam Rapat ini akan segera disampaikan kepada  
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otoritas yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, ---  

Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, -----  

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, serta akan -----  

diumumkan kepada masyarakat melalui situs web eASY.KSEI, ----  

situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. --------------  

-Sebelum mengakhiri acara Rapat pada hari ini, Pimpinan Rapat  

menyampaikan agar keputusan dalam Rapat ini dapat terlaksana  

dengan baik sehingga Perseroan dapat menjadi lebih baik lagi  

ke depannya. ------------------------------------------------  

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang ----  

Saham Luar Biasa PT GLOBAL SUKSES SOLUSI, Tbk., pada pukul --  

14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia --  

Barat) dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan para ---  

Pemegang Saham. Semoga dengan dukungan dan doa restu para ---  

Pemegang Saham sekalian, PT GLOBAL SUKSES SOLUSI, Tbk. dapat  

Berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang. --------------  

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----  

digunakan dimana perlu. -------------------------------------  

-Para penghadap telah saya Notaris kenal dari identitasnya --  

yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap ----  

menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para  

penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada -----  

saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----  

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan -----  

telah mengerti dan memahami isi akta ini. -------------------  

-------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------  

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----  

seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri  

oleh: -------------------------------------------------------  

1.  –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  
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