
  

 
PT DWI GUNA LAKSANA Tbk 

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN 
(“Perseroan”) 

 
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERSEROAN 

 
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut: 
 
A.  Penyelenggaraan Rapat : 
 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 24 Mei 2022 
Waktu  :  pukul 10.25 – 11.18 WIB  
Tempat         :  Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 

        Jakarta Selatan 
 
Acara Rapat : 
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan. 
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih. 
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana. 
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. 
5. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. 

 
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat: 
 

Direktur Utama : Bapak Herman Fasikhin  
Direktur : Bapak Hendra Winanto  
   
Komisaris Utama  :  Bapak Sinarta Ginardi 
Komisaris :  Bapak Robin Wahyudi Alim Utomo 
Komisaris Independen : Bapak Tjipto Rijanto 

 
C.  Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 8.582.301.105 saham atau 92.83% dari seluruh 

saham dengan hak suara yang sah. 
 
D.  Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan 

pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. 
 
E.  Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau 

memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :  
 

Acara Pertama :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 
atau memberikan pendapat.  

Acara Kedua :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 
atau memberikan pendapat.  



Acara Ketiga :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 
atau memberikan pendapat. 

Acara Keempat :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 
atau memberikan pendapat. 

Acara Kelima :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 
atau memberikan pendapat. 

 
F.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : 

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara 
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. 

 
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat : 
 

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain 

1 8.582.285.100 
99.9998 % 

16.000 
0,0002 % 

0 

2 8.582.285.100 
99.9998 % 

16.000 
0,0002 % 

0 

3 8.582.285.100 
99.9998 % 

16.000 
0,0002 % 

0 

4 8.582.285.100 
99.9998 % 

16.000 
0,0002 % 

0 

5 8.582.285.100 
99.9998 % 

16.000 
0,0002 % 

0 

 
H. Keputusan Rapat : 

 
Acara Rapat 1 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 
 

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan 

Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.  

 

2. Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Tahunan 

Direksi Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. 

 

3. Sehubungan dengan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, meratifikasi dan memberikan 

pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan 

pengawasan jalannya kegiatan Perseroan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 

2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan 

mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan 

prosedur hukum yang berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat dalam 

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 

2021. 

 
 



Acara Rapat 2 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 
 

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 94.223.797.906 (sembilan puluh empat miliar 
dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam 
Rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk memperkuat permodalan atau ekuitas 
Perseroan. 
 
Acara Rapat 3 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 

 
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham 
Perdana. 
 
Acara Rapat 4 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 
 

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, 
Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan 
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta 
melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 
 

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik 
dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik 
yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab 
apapun. 

 

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan 
penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau 
penggantinya. 

 
Acara Rapat 5 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 

 
Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan 
untuk penetapan remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. 
Adapun keseluruhan gaji bersih berikut tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk kinerja tahun buku yang 
berakhir 31 Desember 2022 adalah maksimum sebesar Rp3.771.002.530 (tiga miliar 
tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) hingga ada 
keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang. 
 
 

Jakarta, 27 Mei 2022  
Direksi Perseroan 

 
 
 

  



 
PT DWI GUNA LAKSANA Tbk 

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN 
(“Perseroan”) 

 
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERSEROAN 

 
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan (5) anggaran dasar Perseroan, 
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut: 
 
A.  Penyelenggaraan Rapat : 
 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 24 Mei 2022 
Waktu  :  pukul 11.36 – 12.48 WIB  
Tempat         :  Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 

        Jakarta Selatan 
 
Acara Rapat Luar Biasa: 
1. Persetujuan rencana penerbitan surat utang jangka menengah/medium term 

notes. 

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terkait penyesuaian Pasal 3 Anggaran 

Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan 

untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat 

dalam peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020. 

3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terkait penyesuaian Pasal 9, Pasal 10, 

dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa 

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

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 

 
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat: 
 

Direktur Utama : Bapak Herman Fasikhin  
Direktur : Bapak Hendra Winanto  
   
Komisaris Utama  :  Bapak Sinarta Ginardi 
Komisaris :  Bapak Robin Wahyudi Alim Utomo 
Komisaris Independen : Bapak Tjipto Rijanto 

 
C.  Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.567.284.755 saham atau 81.86 % dari seluruh 

saham dengan hak suara yang sah. 
 
D.  Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan 

pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. 
 



E.  Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau 
memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :  

 
Acara Pertama :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 

atau memberikan pendapat.   
Acara Kedua :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 

atau memberikan pendapat.  
Acara Ketiga :  tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 

atau memberikan pendapat. 
 
F.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : 

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara 
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. 

 
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat : 
 

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain 

1 7.567.268.755 
99.9998% 

16.000 
0,0002 % 

0 

2 7.567.268.755 
99.9998% 

16.000 
0,0002 % 

0 

3 7.567.268.755 
99.9998% 

16.000 
0,0002 % 

0 

 
H. Keputusan Rapat : 

 
Acara Rapat 1 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 
 

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan penerbitan Surat Utang Jangka Menengah/ 
Medium Term Notes (MTN) dengan nilai sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus 
miliar Rupiah) dengan waktu jatuh tempo selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 
diterbitkan dan dengan tingkat bunga tetap yang berada dalam kisaran 9.25% 
(sembilan koma dua puluh lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen), 
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan 
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran 
Umum. 

 
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk 

melaksanakan negosiasi atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik 
sehubungan dengan rencana tersebut di atas, membuat dan/atau meminta 
dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan penerbitan Surat Utang Jangka 
Menengah/Medium Term Notes tersebut serta meminta persetujuan dan/atau 
melaporkan yang diperlukan kepada pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa 
ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal. 

 
 
 
 
 



Acara Rapat 2 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 

 
1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 3 Anggaran 

Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 
ditulis dan berbunyi sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya pada 
mata acara kedua Rapat ini. 
 

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, 
untuk menyatakan kembali keputusan agenda kedua Rapat ini dalam akta Notaris 
bila mana perlu dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan 
dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau 
akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan 
berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan 
atas perubahan anggaran dasar perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk 
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga 
yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau 
persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua 
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan 
untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan 
berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. 

 
Acara Rapat 3 : 
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 

 
1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 9, Pasal 10, 

dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 9, 
Pasal 10, dan Pasal 11 ditulis dan berbunyi sebagaimana yang telah kami 
sampaikan sebelumnya pada mata acara ketiga Rapat ini. 
 

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, 
untuk menyatakan kembali keputusan agenda ketiga Rapat ini dalam akta Notaris 
bila mana perlu dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan 
dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau 
akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan 
berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan 
anggaran dasar perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat 
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang 
diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut serta 
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, 
untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan 
dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak 
ada yang dikecualikan. 

 
 

Jakarta, 27 Mei 2022  
Direksi Perseroan 

 


