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RINGKASAN RISALAH 

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT MANDIRI TUNAS FINANCE TAHUN BUKU 2020  
(”Keputusan Sirkuler”) 

 
Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelenggarakan 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandiri Tunas Finance Tahun Buku 2020 (”Keputusan 
Sirkuler”) yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada 
tanggal 29 Maret 2021, yang mana agenda dan keputusan agenda sebagai berikut : 
 
Agenda Keputusan Para 
Pemegang Saham di Luar Rapat 
Umum Pemegang Saham untuk 
menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan       
PT Mandiri Tunas Finance Tahun 
Buku 2020 (“Keputusan 
Sirkuler”) 

: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan  
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan 
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk 
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung 
jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) 
terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan 
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam 
Laporan Tahunan. 

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020; 

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan 
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan 
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan 
biaya/honorariumnya; 

4. Penetapan tantieme bagi anggota Dreksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2020 serta penetapan gaji bagi 
anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan 
Komisaris Perseroan dan pemberian fasilitas, benefit 
dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2021. 

5. Persetujuan untuk dan atas nama Perseroan : 
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (Piutang);  
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan 

(Piutang); 
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan dan 

Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Mandiri 
Tunas Finance Tahap I Tahun 2020; 

7. Perubahan Anggaran Dasar  
8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. 
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Hasil Keputusan 
Agenda Pertama 

 
: 

 
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk 

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan 
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (a 
member firm of Ernest & Young Global Limited), dengan 
opini “Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang 
material” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan 
Nomor 00050/2.1032/AU.1/09/0242-11/I/2021 
tertanggal 21 Januari 2021. 
 

2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk 
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan 
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2020, maka Keputusan Sirkuler ini 
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung 
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) 
terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan 
Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh 
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan 
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020. 

 
3. Pembebasan dan Pelunasan tangung jawab sepenuhnya 

(volledig acquit et de charge) juga diberikan kepada: 
 

• Bapak Harry Gale yang menjabat sebagai Komisaris 
Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai 
dengan 17 Februari 2020. 

• Bapak Arya Suprihadi yang menjabat sebagai Direktur 
Utama Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 
sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. 

 
Agenda Kedua 
 

: 
 

1. Menyetujui dan menetapkan Rugi Bersih Perseroan 

untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 

2020 sebesar Rp. 299.988.708.674 (dua ratus sembilan 

puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh 

delapan juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh 

puluh empat Rupiah). 
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2. Sehubungan dengan penetapan Rugi Bersih Perseroan, 

maka tidak ada pembagian dividen maupun penetapan 

cadangan wajib yang dilakukan Perseroan. 

 
Agenda Ketiga 
 

: 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, 
Sungkoro & Surja (a member firm of Ernest & Young 
Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita,CPA, untuk  
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 

 
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan 

Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan 
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan 
Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan  Kantor 
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti 
dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro 
& Surja (a member firm of Ernest & Young Global 
Limited) dan/atau Akuntan Publik Yovita, CPA, karena 
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit 
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Apabila 
terdapat pergantian Kantor Akunta Publik dan/atau 
Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan 
kepada Pemegang Saham. 

 
Agenda Keempat  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 

Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan 
Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang 
Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan : 

a. Tantieme atas kinerja anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020; dan  

b. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan 
Komisaris dan pemberian fasiitas, benefit dan/atau 
tunjangan lainnya untuk tahun buku 2021.  

 
Agenda Kelima 
 

: Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada 
Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan, dengan 
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sejak 
penandatanganan Keputusan Sirkuler ini untuk : 

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (Piutang); 
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan 

(Piutang); 
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
jumlah kekayaan bersih Perseroan guna 
mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari 
sumber perbankan maupun Instansi Keuangan Non 
Perbankan dan penerbitan obligasi atau surat 
berharga, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik 
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 
sebesar Rp. 2.400.000.000.000 (dua triliun empat 
ratus milliar Rupiah) untuk point (a) sebagaimana 
dimaksud di atas dan sebesar Rp. 
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8.500.000.000.000 (delapan trilliun lima ratus 
milliar rupiah) untuk point (b) sebagaimana 
dimaksud di atas di tahun 2022. Dimana untuk 
setiap pengalihan dan/atau penjaminan kekayaan 
bersih Perseroan dengan kelipatan sebesar                                     
Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), Direksi 
diwajibkan membuat laporan tertulis kepada 
Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tersebut. 

 
Agenda Keenam 
 

: Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi 
Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020. 
 

Agenda Ketujuh 
 

: 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan pada 
Pasal 11 ayat (3c), ayat (7), ayat (9) dan Pasal 14 ayat 
(2), ayat (3c), ayat (5) dan ayat (6) yang semula berbunyi 
sebagai  berikut: 
 
 

Pasal 11 ayat (3c) : 
Jika jabatan seorang anggota Direksi lowong karena 
sebab apapun, maka RUPS harus diadakan segera 
untuk mengisi kelowongan tersebut.  

 
Pasal 11 ayat 7 : 

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari 
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir 
dengan memberitahukan secara tertulis kepada 
Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan 
RUPS untnuk memutuskan permohonan 
pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya 
permohonan pengunduran diri dimaksud.; 
 

Pasal 11 ayat 9 : 
Jabatan Anggota Direksi berakhir,jika 

a.  mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; 
b.  tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan 

perundang-undangan; 
c. meninggal dunia; 
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 

 
Pasal 14 ayat 2 : 
Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, 
hanya  Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan 
yang ditentukan  peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Pasal 14 ayat (3c) : 
Jika jabatan seseorang angota Dewan Komisaris lowong 
karena sebab apapun, maka RUPS harus diadakan segera 
untuk mengisi kelowongan tersebut. 
 
Pasal 14 ayat 5 : 
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri 
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dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis 
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. 
 
 Pasal 14 ayat 6 : 
 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; 
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; 
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku; 
d. meninggal dunia; 
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 

 
 
Diubah menjadi sebagai berikut:  
 
Pasal 11 ayat 3 huruf (c): 

a. Apabila oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih 
atau semua anggota Direksi Peseroan lowong, maka 
dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari 
setelah terjadi lowong, RUPS harus diselenggarakan 
untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong 
tersebut dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
Anggaran Dasar Perseroan.  

 
Pasal 11 ayat 7 : 
Seorang anggota Direksi berhak: 

a. mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis mengenai 
maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dan 
kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
setelah diterimanya surat pengunduran diri belum 
ada RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri 
dari anggota Direksi tersebut yaitu pada saat 
lampaunya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterimanya surat pengunduran diri tersebut oleh 
Perseroan; atau  

b. mengundurkan diri, dengan terlebih dahulu 
menyampaikan surat pemberitahuan tentang 
pengunduran dirinya kepada Pemegang Saham dan 
kepada Perseroan, tanpa melalui jangka waktu 
pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya 
kepada Perseroan sebagaimana pada huruf (a) 
diatas, dalam hal terdapat penugasan yang 
bersangkutan oleh pemerintah yang berwenang 
atau pemegang saham mayoritas dari Pemegang 
Saham Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal 
efektif pengunduran diri yang diminta oleh anggota 
Direksi yang bersangkutan belum ada keputusan 
RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri 
anggota Direksi  tersebut adalah tanggal yang 
diminta dalam surat pengunduran dirinya keada 
Perseroan.  
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Perseroan wajib menyelengarakan RUPS untuk memutuskan 
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 
90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan 
pengunduruan diri dimaksud. 
  
Pasal 11 ayat 9 : 
Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: 

a.   mengundukan diri sesuai ketentuan ayat 6; 
b.   tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan 

perundang-undangan; 
c.   dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau 
ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu 
putusan pengadilan; 

d.   meninggal dunia; 
e.   diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 
 

Pasal 14 ayat 2 : 
Yang dapat diangkat Anggota Dewan Komisaris adalah orang 
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat 
diangkat dan selama menjabat: 

a.  Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 
b.  Cakap melakukan perbuatan hukum; 
c.  Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan 

selama menjabat: 
1. Tidak pernah dinyatakan pailit; 
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau 

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 
bersalah menyebabkan suatu perusahaan 
dinyatakan pailit. 

3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan /atau 
anggota Dewan Komisaris yang selama 
menjabat: 

a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS 
Tahunan; 

b. Pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris pernah tidak diterima oleh 
RUPS atau pernah tidak memberikan 
pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris kepada RUPS; dan 

c. Pernah menyebabkan perusahaan yang 
memperoleh izin, persetujuan atau 
pendaftaran dari Otoritas Jasa 
Keuangan tidak memenuhi kewajiban 
menyampaikan laporan tahunan 
dan/atau laporan keuangan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan; 

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi 
peraturan perundang-undangan; dan 

e. Memiliki pengetahuan dan/atau 
keahlian di bidang yang dibutuhkan 
Perseroan. 
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Pasal 14 ayat (3) huruf (c) : 
Apabila oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau 
semua anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka 
dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah 
terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi 
jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. 
 
Pasal 14 ayat 5 : 
seorang anggota Dewan Komisaris berhak: 

a. mengundurkan diri dari jabatannya dengan 
memberitahukan secara tertulis mengenai 
maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dan 
kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika dalam 30 
(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat 
pengunduran diri belum ada RUPS, maka tanggal 
efekif pengunduran diri dari anggota Dewan 
Komisaris tersebut yaitu pada saat lampaunya jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat 
pengunduran diri tersebut oleh Perseroan; atau 

b. mengundurkan diri, dengan terlebih dahulu 
menyampaikan surat pemberitahuan tentang 
pengunduran dirinya kepada Pemegang Saham dan 
kepada Perseroan, tanpa melalui jangka waktu 
pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya 
kepada Perseroan sebagaimana pada huruf (a) 
diatas, dalam hal terdapat penugasan yang 
bersangkutan oleh pemerintah  yang berwenang atau 
pemegang saham mayoritas dari pemegang saham 
Perseroan. Apabila sampai tanggal efektif 
pengunduran diri yang diminta oleh anggota Dewan 
Komisaris yang bersangkutan belum ada keputusan 
RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri anggota 
Dewan Komisaris tersebut adalah tanggal yang 
diminta dalam surat pengunduran dirinya kepada 
Perseroan. 

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan 
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris 
paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya 
permohonan pengunduran diri dimaksud. 
 
Pasal 14 ayat 6 : 
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4; 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan 

perundang-undangan; 
c. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh 
di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan 
pengadilan; 



Page 8 of 10 

 

d. meninggal dunia; 
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 

 
2. Menyetujui menghapuskan Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 

ayat (4) dan Pasal 15 ayat (12) pada Anggaran Dasar 
Perseroan yang semula berbunyi sebagai berikut: 
 

• Pasal 11 ayat (5) 
Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau 
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi 
lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk 
mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
Anggaran Dasar. 
 

• Pasal 14 ayat (4) 
Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau 
lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, 
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, 
mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan 
ketentuan ayat 2 pasal ini. 

 

• Pasal 15 ayat (12) 
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi 
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah : 

a. keputusan pemberhentian sementara 
anggota Direksi; dan 

b. hasil penyelenggara RUPS untuk mencabut 
atau mengkuatkan keputusan 
pemberhentian sementara anggota Direksi. 

 
3. Menyetujui untuk menambahkan 1 ayat pada Pasal 14 

setelah ayat 5, sehingga Pasal 14 memiliki 6 ayat, 
sehingga perubahannya menjadi sebagai berikut: 

• Pasal 14 ayat 6 : 
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi 
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah : 

a. Diterimanya permohonan pengunduran diri 
Dewan Komisaris. 

b. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk 
memutuskan permohonan pengunduran diri 
anggota Dewan Komisaris. 

 
4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada 

salah satu anggota Direksi Perseroan untuk: 
a. Menyatakan kembali perubahan Pasal 11, Pasal 14 

dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang telah 
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disetujui dalam No.1 , 2  dan 3 di atas dan juga 
untuk menyusun dan menyajikan kembali seluruh 
pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan  menjadi 
satu Akta Notaris sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

b. Mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk 
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda 
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran 
Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia maupun instansi 
lainnya, serta melakukan segala tindakan yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  

 
Agenda Kedelapan : 1. Menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan : 

a. Bapak Armendra selaku Direktur Perseroan; dan 
b. Bapak Harjanto Tjitohardjojo selaku Direktur 

Perseroan, 
Disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan 
tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai 
anggota Direksi Perseroan. 

 
2. Menyetujui untuk mengangkat :  

a. Bapak R. Eryawan Nurhariadi sebagai Direktur 
Perseroan; dan   

b. Bapak William Francis sebagai Direktur Perseroan; 
terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan akan 
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga 
sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada 
tahun 2024, namun tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran 
Dasar Perseroan.  
Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku 
efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) atas penilaian kelayakan dan kepatutan 
(fit & proper test). 

 

3. Terhitung mulai tanggal Keputusan Sirkuler ini, susunan 
pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : : 
 

No. Nama Jabatan 
Dewan Komisaris 
1. Rico Adisurja Setiawan Komisaris Utama 

2. Ravik Karsidi Komisaris Independen 
3. Anton Zulkarnaen Komisaris  

Direksi 
1. Pinohadi G. Sumardi  Direktur Utama 
2. R. Eryawan Nurhariadi*  Direktur 
3. William Francis*    Direktur 

 
*Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif 
sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan 
atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test). 
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*** 
 


