
 

 
 
 

 

  RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN KETIGA 

    PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk 
 

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Ketiga (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham 
Independen Ketiga PT Yelooo Integra Datanet Tbk , tanggal 09 November 2022. 

 
A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: 

Hari/tanggal : Rabu, 09 November 2022                                                                                          
Waktu   : 11.36 WIB s/d 12.03 WIB 
Tempat  : AXA Tower Lantai 28 

Jalan Prof Dr. Satrio  Kav 18 Jakarta Selatan 12940 
 

B. PIMPINAN RAPAT: 
Rapat di pimpin oleh Bapak FADZRI SENTOSA, selaku Komisaris Utama berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) dan 
Surat Penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 07 November 2022 

 
C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:  

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Bapak FADZRI SENTOSA 

 
Direksi 

Direktur Utama  : Bapak WEWY SUWANTO 
Direktur  : Bapak SUNIL RAMESH TOLANI 
Direktur : Bapak ANDI LANSIRANG BHARATA  

 

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:  
1. a.   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga 

Perseroan telah menerima surat dari OJK No.S-73/PM.2/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Penetapan 
Kuorom Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen 
Ketiga, dengan ketentuan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga adalah paling sedikit 
51,5% (lima puluh satu koma lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh 
Pemegang Saham hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam 
Rapat tersebut. 

b.  Rapat Umum Pemegang Saham Independen Ketiga  
 Perseroan telah menerima surat dari OJK No.S-73/PM.2/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Penetapan 

Kuorom Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen 
Ketiga, dengan ketentuan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen Ketiga tersebut adalah 
paling sedikit 15,0% (lima belas persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh 
Pemegang Saham Independen hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih 
dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham 
Independen yang hadir dalam Rapat tersebut 

 
2. Pemegang Saham yang hadir dalam: 

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga berjumlah 1.010.307.754 (satu miliar sepuluh juta tiga ratus 
tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 52,818% (lima puluh dua koma tujuh delapan satu 



delapan persen) dari 1.912.774.405 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu 
empat ratus lima) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dan  
-Rapat Umum Pemegang Saham Independen Ketiga berjumlah 172.851.856 (seratus tujuh puluh dua juta 
delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) saham dari 1.075.318.507 (satu miliar tujuh 
puluh lima juta tiga ratus delaan belas ribu lima ratus tujuh) saham yang merupakan seluruh saham Independen 
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.  
Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Mata Acara Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, 
dapat dilangsungkan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. 
 

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT 
TERKAIT MATA ACARA RAPAT:  
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada 
Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 
pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.  
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan. 
 

F. MATA ACARA: 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga 

Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-

banyaknya sebesar 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus 

empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham. 

 

Rapat Umum Pemegang Saham Independen Ketiga 

Persetujuan atas rencana rangkaian transaksi berupa  

-Penerimaan pinjaman oleh PT Artalindo Semesta Nusantara yang merupakan pemegang saham pengendali 
Perseroan kepada Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga 
puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang kemudian akan dipinjamkan kepada PT 
Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% (sembilan puluh sembilan 
koma enam tujuh persen) yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset 
berupa jaringan kabel serat optik (Fiber Optic) kepada PT Gemilang Lintang Nusantara dengan jumlah sebanyak-
banyaknya sebesar Rp.737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus 
ribu Rupiah) yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. 

 
-sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (Fiber Optic) maksimal sebesar Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat 
ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) oleh PT Telemedia Komunikasi 
Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% kepada PT Gemilang Lintang Nusantara. 

 

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:  
Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil 
dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum 
sebagaimana tersebut telah ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 
 



H. KEPUTUSAN RAPAT: 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga 

Hasil Perhitungan Suara : 
 

Tidak Setuju Abstain Setuju 

Saham Saham Saham 

0 56 1.010.307.698 

 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara 
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara 
yang setuju sebanyak 1.010.307.754 (satu miliar sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat) 
saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 

-Menyetujui atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah 

sebanyak-banyaknya sebesar 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima 

ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham. 

 
Rapat Umum Pemegang Saham Independen Ketiga 
Hasil Perhitungan Suara : 
 

Tidak Setuju Abstain Setuju 

Saham Saham Saham 

0 56 172.851.800 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara 
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara 
yang setuju sebanyak 172.851.856 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus 
lima puluh enam) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah 
dalam Rapat. 
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 

Menyetujui: 

-Penerimaan pinjaman oleh PT Artalindo Semesta Nusantara yang merupakan pemegang saham pengendali 
Perseroan kepada Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.737.116.800.000,- (tujuh ratus 
tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang kemudian akan dipinjamkan 
kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% (sembilan 
puluh sembilan koma enam tujuh persen) yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran deposit atau 
jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (Fiber Optic) kepada PT Gemilang Lintang Nusantara 
dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus 
enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan 
POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. 
 

-sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (Fiber Optic) maksimal sebesar Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun 
empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) oleh PT Telemedia 
Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% kepada PT Gemilang Lintang 
Nusantara. 
 

Jakarta, 11 November 2022 

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk 

Direksi 
 


