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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --  

surat keputusanya tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli --  

dua ribu sembilan) Nomor AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009;  

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ----  

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

-  tertanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ribu -  

lima belas) Nomor 31; dibuat oleh DENI THANUR, ---  

Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister ---------  

Kenotariatan, Notaris di Jakarta; Akta mana telah  

mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ----  

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ------  

20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas) ---  

Nomor AHU-AH.01.03-0933378; dan ------------------  

- tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu --  

dua puluh) Nomor 11 dibuat oleh saya, Notaris; ---  

Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan ---  

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  

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

AHU-0055614.AH.01.02.Tahun 2020 dan Surat --------  

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  

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

Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0344771, ---  

keduanya tertanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus  

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

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----  

dalam akta tertanggal 04-05-2018 (empat Mei dua ribu ---  

delapan belas) Nomor 02; dibuat oleh DENI THANUR, ------  

Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  

Notaris di Jakarta; Akta mana telah mendapat surat -----  
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Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----------  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------  

Indonesia tertanggal 14-05-2018 (empat belas Mei dua ---  

ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0191162 --------------  

(selanjutnya  disebut "Perseroan"). -------------------------  

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari ------------  

identitasnya. -----------------------------------------------  

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan ------  

terlebih dahulu dalam akta ini: -----------------------------  

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 02-06-2022 (dua Juni dua ribu  

dua puluh dua) bertempat di Gedung Total Lantai 8, Jalan ----  

Letjen S. Parman Nomor 106A, JakartaBarat – 11440, telah ----  

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --------  

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

bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam ----  

akta saya, Notaris tertanggal 02-06-2022 (dua Juni dua ribu -  

dua puluh dua) Nomor 1; -------------------------------------  

-bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ---  

berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar -----  

Modal, Direksi Perseroan telah melakukan: -------------------  

1.  Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ------  

sebagaimana Surat Perseroan tanggal 19-04-2022 ---------  

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

2. Adapun Pengumuman untuk Rapat telah dimuat dalam situs -  

web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ----------  

www.totalbp.com dan situs web eASY.KSEI pada tanggal ---  

26-04-2022 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh ----  

dua) sedangkan Pemanggilan berikut susunan mata acara --  

Rapat telah dimuat di situs web Bursa Efek Indonesia, --  
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situs web Perseroan www.totalbp.com dan situs web ------  

eASY.KSEI pada tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu  

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

-bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau --  

diwakili sebanyak 2.412.568.200 (dua miliar empat ratus dua -  

belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) ----  

saham yang terdiri dari: ------------------------------------  

1.   Pemegang saham PT TOTAL INTI PERSADA sebanyak ----------  

1.926.650.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh ----  

enam juta enam ratus lima puluh ribu) saham; dan -------  

2.  Pemegang saham MASYARAKAT sebanyak 485.918.200 (empat --  

ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ---  

belas ribu dua ratus) saham. ---------------------------  

yang merupakan 70,75% (tujuh puluh koma tujuh lima persen) --  

dari 3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta) ---  

saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah -------  

ditempatkan dan disetor penuh, karenanya ketentuan mengenai -  

kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 ---  

angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --  

Perseroan Terbatas ("UUPT No.40/2007") dan Pasal 41 ayat (1)  

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

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  

Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), telah terpenuhi, ----  

dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi kuorum dan ----  

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----------  

-bahwa Rapat tersebut diadakan untuk menyetujui: ------------  

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----------  

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

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan atau Corporate  
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Secretary Perseroan telah diberikan kuasa oleh pemegang saham  

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan --  

dengan Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --------  

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

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat --  

tersebut, penghadap dengan ini menyatakan bahwa jumlah suara  

yang menyetujui persetujuan perubahan susunan Direksi dan ---  

Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sebanyak ----------  

2.239.534.200 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta  

lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus) saham yang ------  

merupakan 92,83% (sembilan puluh dua koma delapan tiga ------  

persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara  

yang sah, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ------  

memutuskan: -------------------------------------------------  

Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ------  

Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 4 -----  

(empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga --  

penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --  

untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang ---  

diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), ----  

dengan susunan sebagai berikut: ------------------------  

DIREKSI ------------------------------------------------  

Presiden Direktur    penghadap nyonya JANTI -----  

KOMADJAJA, tersebut; -------  

Direktur  Nyonya MOELJATI SOETRISNO, -  

lahir di Pekalongan, pada --  

tanggal 28-10-1961 (dua ----  

puluh delapan Oktober seribu  

sembilan ratus enam puluh –  

satu), swasta, Warga Negara-  
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Indonesia, bertempat tinggal  

di Jakarta Selatan, Jalan --  

Alam Segar IV Nomor 25, ----  

Rukun Tetangga 009, Rukun –  

Warga 016, Kelurahan Pondok  

Pinang, Kecamatan Kebayoran  

Lama; pemegang Nomor Induk—  

Kependudukan ---------------  

3174056810610006, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

Direktur      Tuan SALEH, lahir di -------  

Bagan Siapi-Api, pada ------  

tanggal 09-02-1970 (sembilan  

Februari seribu sembilan ---  

ratus tujuh puluh), swasta,  

Warga Negara Indonesia, ----  

bertempat tinggal di Jakarta  

Barat, Perum Citra Garden II  

Blok H-6/2, Rukun Tetangga -  

007, Rukun Warga 019, ------  

Kelurahan Pegadungan, ------  

Kecamatan Kalideres, -------  

pemegang Nomor Induk -------  

Kependudukan ---------------  

3173060902700001 yang ------  

berlaku seumur hidup; ------  

Direktur  Tuan LIO SUDARTO, lahir di -  

Ketapang, pada tanggal -----  

19-08-1966 (sembilan belas -  

Agustus seribu sembilan ----  
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ratus enam puluh enam), ----  

swasta, Warga Negara -------  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Jakarta Utara, Jalan ----  

Bisma Tengah II Blok C 10 --  

Nomor 14, Rukun Tetangga ---  

006, Rukun Warga 009, ------  

Kelurahan Papanggo, --------  

Kecamatan Tanjung Priok ----  

pemegang Nomor Induk -------  

Kependudukan ---------------  

3172021908660005, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

Direktur  Tuan RASYID DAULAY, lahir di  

Pematang Siantar, pada -----  

tanggal 23-05-1978 (dua ----  

puluh tiga Mei seribu ------  

sembilan ratus tujuh puluh -  

delapan), swasta, Warga ----  

Negara Indonesia, bertempat  

tinggal di Jakarta Selatan,  

Jalan Bintaro Alamanda 1 A -  

Blok HB Nomor 11, Rukun ----  

Tetangga 009, Rukun Warga --  

002, Kelurahan Pesanggrahan,  

Kecamatan Pesanggrahan, ----  

pemegang Nomor Induk -------  

Kependudukan ---------------  

3175022305780003, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  
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DEWAN KOMISARIS ----------------------------------------  

Presiden Komisaris -------------------------------------  

Dan Komisaris Independen  Tuan Insinyur REYNO --------  

STEPHANUS ADHIPUTRANTO, ----  

lahir di Yogyakarta, pada --  

tanggal 02-09-1943 (dua ----  

September seribu sembilan --  

ratus empat puluh tiga), ---  

swasta, Warga Negara -------  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Jakarta Barat, Jalan ----  

Tosiga XI/G-15, Rukun ------  

Tetangga 008, Rukun Warga --  

004, Kelurahan Kebon Jeruk,  

Kecamatan Kebon Jeruk; -----  

pemegang Nomor Induk -------  

Kependudukan ---------------  

3173050209430003, yang -----  

berlaku seumur hidup. ------  

Komisaris  Tuan PINARTO SUTANTO, lahir  

di Kudus, pada tanggal -----  

13-03-1949 (tiga belas Maret  

seribu sembilan ratus empat  

puluh sembilan), swasta, ---  

Warga Negara Indonesia, ----  

bertempat tinggal di Jakarta  

Utara, Jalan Jembatan III --  

Carina II Blok C Nomor 4, --  

Rukun Tetangga 023, Rukun --  

Warga 008, Kelurahan -------  
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Penjaringan, Kecamatan -----  

Penjaringan, pemegang Nomor  

Induk Kependudukan ---------  

3172011303490002, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

Komisaris  Nyonya LILIANA KOMAJAYA, ---  

lahir di Jakarta, pada -----  

tanggal 29-09-1964 (dua ----  

puluh sembilan September ---  

seribu sembilan ratus enam -  

puluh empat), swasta, Warga  

Negara Indonesia, bertempat  

tinggal di Jakarta Barat, --  

Perum Mutiara Kedoya Blok B  

2/5, Rukun Tetangga 011, ---  

Rukun Warga 005, Kelurahan -  

Kedoya Selatan, Kecamatan --  

Kebon Jeruk, pemegang Nomor  

Induk Kependudukan ---------  

3173056909640009, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

Komisaris     Tuan WIBOWO, lahir di ------  

Jakarta, pada tanggal ------  

26-10-1965 (dua puluh enam -  

Oktober seribu sembilan ----  

ratus enam puluh lima), ----  

swasta, Warga Negara -------  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Jakarta Barat, Jalan ----  

Katalia II/1, Rukun --------  
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Tetangga 003, Rukun Warga --  

008, Kelurahan Kota Bambu --  

Utara, Kecamatan Palmerah, -  

pemegang Nomor Induk -------  

Kependudukan ---------------  

3173072610650005, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

Komisaris    Tuan RUDI SURYAJAYA --------  

KOMAJAYA, lahir di Jakarta,  

pada tanggal 11-04-1967 ----  

(sebelas April seribu ------  

sembilan ratus enam puluh --  

tujuh), swasta, Warga Negara  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Jakarta Barat, Jalan ----  

Buana Biru Besar Blok H 1/7,  

Rukun Tetangga 007, Rukun --  

Warga 009, Kelurahan -------   Kembangan Utara, Kecamatan  

Kembangan Utara, Kecamatan -  

Kembangan, pemegang Nomor --  

Induk Kependudukan ---------  

3173081104670002, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

Komisaris Independen Tuan RUSDY DARYONO, lahir di  

Pontianak, pada tanggal ----  

18-11-1950 (delapan belas --  

November seribu sembilan ---  

ratus lima puluh), swasta, -  

Warga Negara Indonesia, ----  

bertempat tinggal di Jakarta  
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Utara, Jalan Bugis Nomor 86,  

Rukun Tetangga 001, Rukun --  

Warga 001, Kelurahan Kebon -  

Bawang, Kecamatan Tanjung --  

Priok; pemegang Nomor Induk  

Kependudukan ---------------  

3172021811500002, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada ---  

saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----  

kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan --  

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta -------  

pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan dari instansi ---  

yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan  

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ---  

memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut  

dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan  

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---  

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---------  

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----  

akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang  

disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah -------  

membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----  

dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan ---  

bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan ------  

selanjutnya 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  
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