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puluh satu) Nomor 5; Akta perubahan mana telah ---------  

mendapat: ----------------------------------------------  

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

Manusia dengan surat keputusannya Nomor ----------  

AHU-0039322.AH.01.02.TAHUN 2021; -----------------  

- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---------  

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ----  

Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0427563; dan ----  

- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  

Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0427564; ------------  

Ketiganya tertanggal 12-07-2021 (dua belas Juli --------  

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

Terakhir anggaran dasar tersebut telah diubah dengan ---  

akta saya, Notaris tertanggal 06-12-2021 (enam Desember  

dua ribu dua puluh satu) Nomor 9; Akta perubahan mana --  

telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  

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

Manusia Republik Indonesia tertanggal 06-12-2021 (enam -  

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

AHU-AH.01.03-0481758 (untuk selanjutnya dalam akta ini -  

disebut "Perseroan"). ----------------------------------  

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

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

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

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

-bahwa pada hari Rabu, tanggal 08-06-2022 (delapan Juni dua -  

ribu dua puluh dua) bertempat di 1 fx Sudirman, Jalan -------  

Jenderal Sudirman Nomor 25, Gelora, Tanah Abang, Jakarta ----  

Pusat - 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
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Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"). ------------  

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

akta saya, Notaris tertanggal 08-06-2022 (delapan Juni dua --  

ribu dua puluh dua) Nomor 18; -------------------------------  

-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 mengenai Pemberitahuan Mata Acara Rapat --  

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat -------  

Perseroan Nomor 04/SK-WIRA/IV-21/2022 tertanggal -------  

21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh ----  

dua); --------------------------------------------------  

2. Pemberitahuan mengenai Perubahan Mata Acara Rapat ------  

kepada OJK dengan surat Perseroan Nomor ----------------  

04/SK-WIRA/V-10/2022 tertanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei  

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

3. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --  

Pemegang Saham Perseroan melalui (i) situs web Bursa ---  

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

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

28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh -  

dua); dan ----------------------------------------------  

4. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan -  

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

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

seluruhnya dilakukan pada tanggal 17-05-2022 (tujuh ----  

belas Mei dua ribu dua puluh dua). ---------------------  

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

diwakili sebanyak 860.402.900 (delapan ratus enam puluh juta  
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empat ratus dua ribu sembilan ratus) saham yang terdiri dari:  

a.  Pemegang saham Tuan HENDY RUSLI selaku pemilik dan/atau  

pemegang 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu) saham  

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

b.   Pemegang saham Tuan ERWIN SENJAYA HARTANTO selaku ------  

pemilik dan/atau  pemegang 18.937.500 (delapan belas ---  

juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) --  

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

c.  Pemegang saham PT WALDEN GLOBAL SERVICES selaku pemilik  

dan/atau pemegang 401.726.099 (empat ratus satu juta ---  

tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh ---------  

sembilan) saham dalam Perseroan; -----------------------  

d.   Pemegang saham PT WYNFIELD GLOBAL VENTURES selaku ------  

pemilik dan/atau  pemegang 171.100.000 (seratus tujuh --  

puluh satu juta seratus ribu) saham dalam Perseroan; ---  

e.  Pemegang saham PT SILICON VALLEY CONNECTION selaku -----  

pemilik dan/atau pemegang 159.180.000 (seratus lima ----  

puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu) saham --  

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

f.  Pemegang saham PT PUSAKA MAS PERSADA selaku pemilik ----  

dan/atau pemegang 108.819.901 (seratus delapan juta ----  

delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu) -  

saham dalam Perseroan; dan -----------------------------  

g.   Pemegang saham MASYARAKAT lainnya selaku pemilik -------  

dan/atau pemegang 114.400 (seratus empat belas ribu ----  

empat ratus). ------------------------------------------  

yang merupakan 82,53% (delapan puluh dua koma lima tiga -----  

persen) dari 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta  

lima ratus ribu) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham -  

yang telah ditempatkan dan disetor penuh, karenanya ketentuan  
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mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 -  

ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat -  

1 huruf (a) 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: ------------  

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota  Direksi dan -----  

Dewan Komisaris Perseroan. -----------------------------  

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan  

kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan ---  

yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota -  

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 anggota Direksi  

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

860.401.800 (delapan ratus enam puluh juta empat ratus satu -  

ribu delapan ratus) saham yang merupakan 99,99% (sembilan ---  

puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah ---  

seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah, dengan --  

demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: -----------  

1. Menyetujui pengangkatan nyonya ERLIN VERONICA HARTANTO -  

sebagai Komisaris dan tuan EDWARD SETIAWAN sebagai -----  

Direktur, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan --  

Dewan Komisaris Perseroan lainnya. ---------------------  

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --  

yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini -  
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sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ------  

Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh --  

enam) menjadi sebagai berikut: -------------------------  

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

-Direktur Utama    penghadap tuan EDWIN, ------  

tersebut; ------------------  

-Direktur     Tuan HENDY RUSLI, lahir di -  

Bandung, pada tanggal ------  

28-07-1986 (dua puluh ------  

delapan Juli seribu sembilan  

ratus delapan puluh enam), -  

swasta, Warga Negara -------  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Kota Bandung, Jalan Jend.  

A. Yani Nomor 435, Rukun ---  

Tetangga 001, Rukun Warga --  

002, Kelurahan Cicadas, ----  

Kecamatan Cibeunying Kidul,  

pemegang Nomor Induk -------  

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

3273142807860005, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

-Direktur     Tuan PINGADI LIMAJAYA, lahir  

di Bandung, pada tanggal ---  

06-03-1990 (enam Maret -----  

seribu sembilan ratus ------  

sembilan puluh), swasta, ---  

Warga Negara Indonesia, ----  

bertempat tinggal di Kota --  

Bandung, Jalan Moch. Toha --  
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Dalam I Nomor 9/19A, Rukun -  

Tetangga 008, Rukun Warga --  

004, Kelurahan Pungkur, ----  

Kecamatan Regol, pemegang --  

Nomor Induk Kependudukan ---  

3273110603900004, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

-Direktur  Tuan EDWARD SETIAWAN, lahir  

di Payakumbuh, pada tanggal  

02-05-1982 (dua Mei seribu -  

sembilan ratus delapan puluh  

dua), swasta, Warga Negara -  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Kabupaten Bandung, ------  

Komplek Taman Kopo Indah II  

Blok A 4 Nomor 18, Rukun ---  

Tetangga 003, Rukun Warga --  

017, Kelurahan Margahayu ---  

Selatan, Kecamatan ---------  

Margahayu, pemegang Nomor --  

Induk Kependudukan ---------  

3204090205820005, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

DEWAN KOMISARIS ----------------------------------------  

-Komisaris Utama  Tuan IKIN WIRAWAN, lahir di  

Bandung, pada tanggal ------  

28-12-1982 (dua puluh ------  

delapan Desember seribu ----  

sembilan ratus delapan puluh  

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

di Kota Bandung, Jalan Mekar  

Makmur Nomor 53, Rukun -----  

Tetangga 001, Rukun Warga --  

004, Kelurahan Cibaduyut ---  

Wetan, Kecamatan Bojongloa -  

Kidul, pemegang Nomor Induk  

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

3273172812820001, yang -----  

berlaku --------------------  

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

-Komisaris  Nyonya ERLIN VERONICA ------  

HARTANTO, lahir di Bandung,  

pada tanggal 24-10-1984 (dua  

puluh empat Oktober seribu -  

sembilan ratus delapan puluh  

empat), swasta, Warga Negara  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Kota Bandung, Jalan -----  

Mekar Makmur Nomor 53, Rukun  

Tetangga 001, Rukun Warga --  

004, Kelurahan Cibaduyut ---  

Wetan, Kecamatan Bojongloa -  

Kidul, pemegang Nomor Induk  

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

3273176410840003, yang -----  

berlaku seumur hidup; ------  

-Komisaris     Tuan ERWIN SENJAYA HARTANTO,  

lahir di Bandung, pada -----  

tanggal 24-08-1991 (dua ----  
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puluh empat Agustus seribu -  

sembilan ratus sembilan ----  

puluh satu), swasta, -------  

Warga Negara Indonesia, ----  

bertempat tinggal di Kota --  

Bandung, Jalan Astanaanyar -  

Nomor 340, Rukun Tetangga --  

002, Rukun Warga 003, ------  

Kelurahan Pelindung Hewan, -  

Kecamatan Astana Anyar, ----  

pemegang Nomor Induk -------  

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

3273102408910002, yang -----  

berlaku --------------------  

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

-Komisaris Independen  Tuan M. FIDELIS TEDJA SURYA,  

lahir di Padang, pada ------  

tanggal 08-11-1957 (delapan  

November seribu sembilan ---  

ratus lima puluh tujuh), ---  

swasta, Warga Negara -------  

Indonesia, bertempat tinggal  

di Kota Tangerang Selatan, -  

Vila Graha Hijau I D-21, ---  

Rukun Tetangga 008, Rukun --  

Warga 005, Kelurahan Cempaka  

Putih, Kecamatan Ciputat ---  

Timur, pemegang Nomor Induk-  

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

3674050811570001, yang -----  
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berlaku seumur hidup; ------  

-Komisaris Independen akan ditentukan kemudian; --  

-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  

oleh : ------------------------------------------------------  

1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  

01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----  

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

tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun -----  

Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---  
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