
 

PEMBERITAHUAN 
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BI ASA (RUPSLB) 

PT Asuransi Ramayana Tbk. 
(“Perseroan”) 

Berkedudukan di Jakarta 
 

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang 
dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai 
pada pukul 14.15 WIB dengan agenda sebagai berikut: 
 

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan - Peningkatan Modal Dasar Perseroan.. 
2. Pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus. 
3. Perubahan Susunan Direksi dan Pengangkatan Direktur Kepatuhan. 

 
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : 
 
Direksi : 
 

1. Syahril, S.E.  : Direktur Utama 
2. Jiwa Anggara, S.H.  : Direktur Pemasaran 
3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK.  : Direktur Teknik 
4. Mizwar Rosidi, S.E.   : Direktur Keuangan, dan 
5. A.M. Andi Primadi, S.E.  : Direktur Umum & SDM 

 
Dewan Komisaris : 
 

1. DR. A. Winoto Doeriat   : Komisaris Utama  
2. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB.  : Komisaris Independen 
3. DR. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A. : Komisaris Independen 

 
Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 180.983.064 (84.35%) dari 214.559.422 jumlah 
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. 
 
Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau 
pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan 
secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan 
suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain atau suara 
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. 
 
Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda 
rapat adalah sebagai berikut: 
 

No. 
Agenda 
Rapat 

Jumlah Pemegang 
Saham/Kuasa 

Pemegang Saham 
yang mengajukan 

pertanyaan 

Hasil Pemungutan Suara 

Setuju Tidak Setuju Abstain 

1 
 

Tidak ada 
180.983.064 saham 

(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada 

2 Tidak ada 
180.983.064 saham 

(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada 

3 Tidak ada 180.983.064 saham 
(100% dari yang hadir) 

Tidak ada Tidak ada 

 
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : 
 
1. a.   Menyetujui usulan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) menjadi 

 sebesar Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) 
 lembar saham. 

 

 b.  Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diusulkan Direksi. 
 

 c.  Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk pada waktunya nanti meningkatkan Modal Dasar Perseroan 
termasuk membuat akta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut, dan perubahan 
anggaran dasar sebagaimana draft yang diusulkan dalam rapat tersebut, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada 
Direksi untuk menyatakan keputusan dalam acara rapat Pertama tersebut dalam akta tersendiri dihadapan Notaris,  termasuk 
melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang 
diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. a.  Melakukan kapitalisasi saldo laba perseroan sampai dengan akhir tahun buku 2018 menjadi modal disetor dengan cara 
membagikan Dividen Saham dan Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar 
pemegang saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara 
proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap Pemegang Saham. 

 

b.  Jumlah Saldo Laba yang dikapitalisasi atas Dividen Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 45.837.694.700 (empat puluh lima 
miliar delapan ratus tiga puluh tujuh  juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). 

 

Dari jumlah Rp 45.837.694.700 (empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh  juta enam ratus sembilan puluh empat 
ribu tujuh ratus rupiah) tersebut yang terbagi atas 19.505.402 (sembilan belas juta lima ratus lima ribu empat ratus dua) lembar 
saham, sebesar Rp 9.752.701.000 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) akan langsung 
dibukukan sebagai Modal Ditempatkan dan Disetor, sedangkan sisanya Rp. 36.084.993.700  (tiga puluh enam milyar delapan 
puluh empat juta sembilan ratus  sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dibukukan ke dalam agio saham. 

 

Jumlah Kapitalisasi Saldo Laba diatas ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari 
sebelum Rapat yaitu sebesar Rp 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) sesuai dengan Ketentuan Keputusan Ketua 
Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 35/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan No. IX.D.5, tentang Saham 
Bonus. 
 

Dividen saham yang diterima pemegang Saham adalah nilai bersih setelah dipotong Pajak Penghasilan, dimana Pajak 
Penghasilan ditanggung oleh Perseroan. 

 

c.  Ratio Pembagian Dividen Saham adalah 11:1 (sebelas banding satu), yaitu setiap 11 (sebelas) saham lama dengan nilai 
nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan memperoleh 1 (satu) saham baru dengan nilai nominal Rp 500 (lima 
ratus rupiah), dengan  pembulatan ke bawah. 

 

d.  Pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 35.109.723.500  (tiga 
puluh lima miliar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terbagi atas 70.219.447  (tujuh 
puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) lembar saham, dimana sebagian diantaranya terbentuk 
dari agio atas pembagian dividen saham di atas. 



 

e.   Ratio Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah 10:3 (sepuluh banding  tiga), yaitu setiap 10 
(sepuluh) lembar saham setelah pembagian dividen saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan 
memperoleh 3 (tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah), dengan  pembulatan ke bawah. 

 

f.   Pembagian Dividen Saham – Saham Bonus akan dilaksanakan mulai hari Kamis, 3 Oktober 2019, melalui KSEI untuk saham-
saham yang dicatat / diadministrasikan di KSEI,  dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI. 

 

3. a.  Membuat penyesuaian atas susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung semenjak diangkat pada RUPS 
Tahunan 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai 
berikut : 

 

Direktur Utama dan  
Umum - SDM : Bapak Syahril,   

 Direktur Pemasaran  : Bapak Jiwa Anggara, 
 Direktur Tehnik  : Bapak Pristiwanto Bani, 
 Direktur Keuangan  : Bapak Mizwar Rosidi, 
 Direktur Kepatuhan : Bapak A.M. Andi Primadi. 
 

b.  Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan penyesuaian susunan Direksi Perseroan  di atas dalam 
akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan 
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Saham dan Sa ham Bonus. 
 
1. Jadwal Pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus 
 

No Kegiatan Tanggal 

1 Cum Saham Bonus dan Dividen Saham pada Pasar 
Reguler dan Negosiasi 

23 September 2019 

2 
Ex Saham Bonus dan Dividen Saham pada Pasar 
Reguler dan Negosiasi 24 September 2019 

3 Cum Saham Bonus dan Dividen Saham pada Pasar 
Tunai 

25 September 2019 

4 Ex Saham Bonus dan Dividen Saham pada Pasar Tunai 26 September 2019 

5 
Recording Date yang berhak atas Saham Bonus dan 
Dividen Saham. 25 September 2019 

6 Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus dan Dividen 
Saham 3 Oktober 2019 

 
2. Tata Cara Pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus. 

 

a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat 
pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham. 

b. Pemegang Saham yang berhak adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 
September 2019. 

c. Pendistribusian Saham Bonus sebagai berikut : 
 

c.1.  Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Saham Bonus yang menjadi haknya 
akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub Rekening efek atas nama pemegang saham pada tanggal 3 Oktober 
2019. 

c.2.  Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka pemegang saham dapat mengambil Saham 
Bonus sejak tanggal 3 Oktober 2019 dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan 
yakni : PT BSR Indonesia, Gedung High End 3rd Floor, Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 

 

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut ; 
 

Untuk Perorangan : 
1.  Asli tanda bukti jati diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. 
2.  Surat kuasa bermaterai cukup bilamana dikuasakan dengan dilampiri copy tanda bukti jati diri pemberi kuasa dan asli tanda bukti
 jati diri penerima kuasa. 

 

Untuk Badan Hukum : 
1.  Copy anggaran dasar 
2.  Copy kuasa bermeterai cukup yang di lampiri copy tanda bukti jati diri pengurus yang berhak dan asli tanda bukti jati diri 

penerima kuasa. 
 

 
Jakarta, 3 September 2019 

PT Asuransi Ramayana Tbk. 
Direksi 


