
RAPAT UNIUM PEMEGANC SAHAM LUAR BIASA

PT INDO TAMBANCRAYA MEGAH Tbk.

-Pada hari ini, Seiasa, tangga128-08-2018 (dua puluh delapan ---------

Agustus dua ribu dejapan belas).

BERITA ACARA

Puku109.01 (sembilan Iewat satu menit) Bagian Barat Waktu

Indonesia

-Saya, DENI THANUR, Sariana Ekonomi, Sariana Hukum, Ma ister --

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri o1eh sa ksi-saksi -----

yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-

Nomor : 22

InI.

-At as permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT INDO-

TAMBANCRAYA MEGAll Tbk. , berkedudukan di Kota --

Administrasi Jakarta Selatan, Pondok In dab Office Tower 3 Lantai 3, -

jalan Sultan Is kandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Kelurahan-

Pondok Pinang, Kecamatan KGbayoran L am a, Kota Administrasi-------

Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya telah

me in peroleh pengesahan dari Meriteri Kehakiman Republik Indonesia-

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertangga120-01-1989

(dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) -----

nomor C2-640. HT. 01.0 I, TH ' 89 dan telah dimuat serta diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tangga124-12-1996-----

(dua puluh Ginpat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---"-

enam) nomor I03 Tambahan nomor 9775 serta yang perubahan---------

seiuruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang

nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----

telah mein peroleh persetujuan dari Meriteri Hukum dan Hak Asasi-----
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Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertan I -------

16-06-2008 (enam belas Iuni dua ribu delapan) nomor

AHU-33509. AH, 01.02. Tahun 2008 dan telah dimuat t d'

daiam Berita Negara Republik Indonesia pada tangga126-08-2008 -----

(dua puluh enam Agustus dua ribu delapan) nomor 69 Tambahan-------

nomor 16228 dan yang perubahan anggaran dasarn a an tera

telah mein peroleh persetujuan dari Meriteri Hukum dan Hak A --...

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Ke utusan tert I

19-05.2015 (sembilan belas Mei dua ribu Iima belas) nomor. -------.

AHU-0935406. AH. 01.02, TAHUN 2015 dan telah mein I h

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Merit -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ada t I --

07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu Iima belas) di bawah nomor--.----.

AHU-AH. 01.03-0930418 serta telah mein peroleh surat P

Feinberitahuan Perubahan Data dari Meriteri Hukum dan H k A ---

Manusia Republik Indonesia pada tangga107-05-2015 (Iu'uh Met dua-

ribu Iima belas) di bawah nomor AHU-AH. 01.03-0930419;

-dan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -------

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk. tersebut t kh' -----

dimuat dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM -----

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO TAMBANGRAYA ------..

MEGAH Tbk. , tertangga1 17-04-2018 (tujuh belas Aprildua ribu-----.

dejapan belas) nomor 38, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, -----..-

yang telah me in peroleh S urat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -

Data Perseroan dari Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Re ublik

Indonesia pada tangga1 17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu-------

delapan belas) di bawah nomor AHU-A H. 0I. 03 -0150875;

(seianjutnya disebut dengan singkat "Perseroa"").



-Telah berada di Ruang Emerald, She raton Hotel Gandaria City, ja an

Sultan Is kandar Muda, Jakarta;

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna meinbuat berita -----

acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Urnum---

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut dengan -

singkat "Rapat"), yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan jam --

seperti tersebut di at as.

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan o1eh karena itu telah--

berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi :

I. - Tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK, Iahir di Sipahutar, pada------

tangga1 0I -0 I - 1947 (sat u I anuari serib u seinbilan ratus Ginpat-------

puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan B 1129 ----

Rawa Bambu, Jakarta SGIatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-

dengan N omor Induk Kependudukan 3174040101470008, yang ------

dikeluarkan pada tangga105-01-2012 (Iima Januari dua ribu dua----

belas), Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya datam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Komisaris Utama dan In dependen Perseroan.

2. -Wariita SoM RllE DEE CllAIMONG KOL, Iahir di Chachoengsao,

pada tangga125-10-1961 (dua puluh Iima Oktober seribu sembilan-

ratus enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Thailand, 27'"

Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Perchb"ri Road, Matkaso", ---

Ratch@thewi, Bangkok 10400 Thailand, pemegang Paspor Thailand

nomor AA8204859, berlaku hingga tangga1 14-02-2022 (Ginpat -----

belas Pebruari dua ribu dua puluh dua), Warga Negara Thailand; ---

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Komisaris Perseroan.



3. Tuan Doktora"d"s RUDIJANTO BOENTORO

Tanda Penduduk tertulis DRS, RU DIJANTO BOENTORO), Iahir--

di Purwokerto, pada tangga104-I I-1953 (empat Nopember seribu --

sembilan ratus Iima puiuh tiga), swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, jalan Tosiga Vll A 31, Jakarta Barat, pemegang Kartu------

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

317305041 1530001, yang dikeluarkan pada tangga1 13 -0 I -20 12----

(tiga belas Januari dua ribu dua belas), Warga Negara Indonesia;---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Ko misaris Perseroan.

4. -Tuan Irisiny"r MAHYUDIN LUBIS (daiam Kartu Tanda

a am ar u -------

Penduduk tertulis IR MAHYUDIN LUBIS), Iahir di Padang---------

Sidempuan, pada tangga1 20-0 I - 1952 (dua puluh Januari seribu -----

sembilan ratus Iima puluh dua), swasta, hertempat tinggal di --------

Jakarta, jalan Belimbing I nomor 100, Jakarta Selatan, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------

3174092001520004, yang dikeluarkan pada tangga1 15-01-2012----

(Iima belas Januari dua ribu dua belas), Warga Negara Indonesia; -

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Komisaris Perseroan

5. -Tuan FREDI CHANDRA, Iahir di Palembang, pada tanggal --------

07-02-1964 (tujuh Februari seribu sembilan ratus enam puluh ---

empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Gelong Baru

SGIatan V 10, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------

dengan Nomor Induk Kependudukan 3173020702640004, yang------

dikeluarkan pada tangga1 14-12-2011 (empat belas Desember dua -

ribu sebelas), Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -



seiaku Komisaris Perseroan

6. Tuan SoMSAK SITHINAMSUWAN, Iahir di Songkhla, pada-------

tangga1 14-04-1960 (empat belas April setibu sembilan ratus enam-

puluh), swasta, bertempat tinggal di Thailand, pemegang Paspor----

Thailand nomor AA5922866, berlaku hingga tangga122-I 1-2020 ---

(dua puluh dua Nopember dua ribu dua puluh), Warga Negara-------

Thailand;

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Komisaris Perseroan

7. Tuan DJOKO WINTORO, Iahir di Pontianak, pada tanggal

28-04-1953 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus Iima----

puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Kenari

2 BIOk L 6 nomor 25, Bintaro Jaya Sektor 2, Kota Tangerang -------

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan 3674052804530002, yang dikeluarkan pada tanggal

12-08-2012 (dua belas Agustus dua ribu dua belas), Warga Negara

Indonesia;

-untuk sementara betada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak daiam jabatannya -

seiaku Komisaris In dependen Perseroan

8, -Tuan KIRANA LIMPAFHAYOM, Iahir di Bangkok, pada tanggal

25-11-1974 (dua puluh Iima Nopember seribu sembilan ratus tujuh-

puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Redwood 08B --

The Pakubowono View, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Thailand

nomor AA3834715, berlaku hingga tangga105 -I 0-2019 (Iima -------

Oktober dua ribu sembilan belas), Warga Negara Thailand;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -



selaku Direktur Utama Perseroan.

9. -Tuan ANDRE HERMAN BRAMANTYA PUTRA (dalam Kartu----

Tanda Penduduk tertulis A. H. BRAMANTYA PUTRA), Iahir di----

Pangandaran, pada tangga1 I 0- I I- 1964 (sepuluh Nopember seribu --

sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di ----

Tangerang, jalan Mekarsari nomor 44, Kota Tangerang Selatan, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 367403101 1640008, yang dikeluarkan pada tanggal-

08-10-2012 (dejapan Oktober dua ribu dua belas), Warga Negara---

Indonesia;

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya daiam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Direktur Perseroan.

10. -Tuan STEPHANUS DEMO WAWIN (daiam Kartu Tanda -.....---

Penduduk Iertulis STEPl, ANUS DEMO W), Iahir di Jakarta, pada-

tangga1 15-09-1971 (Iima belas September seribu sembilan ratus ---

tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Kota -

Bambu SGIatan 11 nomor 29, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173071509710015,

yang dikeluarkan pada tangga121-12-2011 (dua puluh satu

Desember dua ribu sebelas), Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Direktur Petseroan.

11. -Tuan YULIUS KURNIAWAN GoZALl, Iahir di Jakarta, pada---

tangga130-07-1973 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh-----

puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PIuit Selatan 111--

nomor 8, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk KGpendudukan 317201300773000I, yang ------



dikeluarkan pada tangga1 16-11-2011 (enam belas Nopember dua---

ribu sebelas), Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hai ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Direktur Perseroan

12. -Tuan MULIANTO, Iahir di Yogyakarta, pada tangga1 10-10-1970

(sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta,

bertempat tinggal di Yogyakarta, jalan Maliobor0 28, Kota

Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3471041010700004, yang dikeluarkan pada tanggal-

12-03-2013 (dua belas Maret dua ribu tiga belas), Warga Negara ---

Indonesia;

-untuk sementara berada di Jakarta.

-menurut keterangannya daiam hal ini bertindak dalam jabatannya

selaku Direktur Perseroan.

13. -Tuan ICNATIUS WURWANTO, Iahir di Yogyakarta, pada -------

tangga1 18-07-1966 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus -------

enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan,

The Green Vineyard DA 6 nomor 8, Kota Tangerang Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3174061807660003, yang dikeluarkan pada tanggal-

06-I 1-2017 (enam Nopember dua ribu tujuh belas), Warga Negara -

Indonesia;

-untuk sementara berada di Jakarta

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Direktur Perseroan.

14. Tuan FADUNCSAK THANAKIJ, Iahir di Phuket, pada tanggal---

23-08-1958 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus Iima-

puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Thailand, pemegan



Paspor Thailand nomor AA 8688519, bertaku hingga tanggal ------

10-07-2022 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh dua), Warga Negara ~

Thailand ;--~~~"""""""""'~~~~~~~~""""""""'~~~~~~~~""""""'

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bettindak dalam jabatannya

SGIaku Direktur Perseroan

15. -MASYARAKAT yang seluruhnya selaku pemegang pemiiik dari ~

917,288,238 (sembilan ratus tujuh belasjuta dua ratus delapan -----

puluh delapan ribu dua ratus Iiga puluh delapan) saham daiam ------

Perseroan;..."""""""~~~~~~~~~""""""""~~~~~~~~~""""""""'~

-satu dan lainnya sebagaimana ternyata dari Daftar Hadir yang -----

dikeluarkan o1eh Biro Administrasi Efek yaitu PT. DATINDO ------

ENTRYCOM, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; --------.

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris o1eh--

para penghadap lainnya.

-Sebelum Rapat dibuka secara resini, pembawa acara terlebih dahulu -

menyampaikan kata sambutan kepada para peserta Rapat, dan ----------

me in perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----

serta perwakilan Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal yang--

hadir pada Rapat ini dan kernudian me inbacakan tata tertib Rapat, ----

sebagai berikut: ----..-----------...--------...."""""""'~~~~~~~~"""""

----.---................---------.....

.......----------.................-------........

.....--------.................----------.............

* pEMBAWA ACARA:

"Para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT In do -------------

Tambangraya Megah Tbk, para Komisaris, Direksi serta para----

undangan dan hadirin sekalian yang terhormat, hari ini, SGIasa, --

28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas), ---

akan diselenggarakan Rapat Urnum Feinegang Saham Luar Biasa ---

P T Ind o T a in b a n g r ay a M eg a h Tb k. --- - - - - -- - -..... - - - ---. -...............

..............------...........-........



Salam seiahtera bagi kita semua, selamat pagi dan selamat datang, -

sebelumnya inarilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan --

yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk --

hadir disini untuk mengikuti jalannya Rapat pada hari ini.

Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana -----

yang telah dibagikan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak para ---------

pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu me masuki

ruangan Rapat.

Sebelum me masuki acara SGIanjutnya, terlebih dahulu akan kami ---

perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT INDO -------

TAMBANGRAYA MEGAH Tbk yang telah hadir diantara kita: -----

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama dan

Independen

Komisaris

Komisaris

Komisaris

: penghadap tuan DJISMAN ---------

SIM AN DJUNTA K tersebut ; -----...

: penghadap wariita SoMRUEDEE--

CHAIMON G KOL tersebut; ....-----

: penghadap tuan SoMSAK

Komisaris

SITHINAMSUWAN tersebut; ------

: penghadap tuan Doktorandus ------

RUDIJANTO BOENTORO (dalam

Kartu Tanda Penduduk tertulis ----

Komisaris

DRS. RUDIJANTO BOENTORO) .

tersebut;

: penghadap tuan Irisinyur

MAHYUDIN LUBIS (dalam Kartu

Tanda Penduduk tertulis IR --------

MAHYUDIN LUBIS) tersebut;

: penghadap Iuan PREDl
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Komisaris in dependen

DIREKSl:

Direktur Utama

Direktur

CHANDRA tersebut;

: penghadap tuan DJOKO

WINTORO tersebut;

: penghadap tuan KIRANA

Direktur

LIM PAP HA YOM tersebut; -......-.

: penghadap tuan ANDRE

HERMAN BRAMANTYA PUTRA

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

(daiam Kart u Tanda Pend ud uk. ----

tertulis A. H. BRAMANTYA -------

PUTRA) tersebut;

: penghadap tuan STEPHANUS -....

DEMO WAWIN (dalam Kartu -----

Tanda Penduduk tertulis

STEPHANUS DEMO W) tersebut;

: penghadap tuan YULIUS

KURNIAWAN GoZALl tersebut; -

Seianj utnya kami ingin me in perkenalkan Lem baga Profesi dan ------

Penunjang Pasar Modal yang mein bantu pada Rapat ini yaitu: -

: penghadap tuan MU LIANTO -------

tersebut;

Ibu DENI THANUR, Sariana Ekonomi, Sariana Hukum,

: penghadap tuan 10NATIUS --------

Magister Kenotariatan, selaku Notaris yang akan me inbuat-------

berita acara Rapat Urnum Feinegang Saham Luar Biasa pada-----

WURWANTO tersebut;

: penghadap tuan PADUNGSAK ----

THANAKIJ tersebut;
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hari ini. ---........---------...........................---------------.....

Biro Administrasi Efek Perseroan PT. DATINDO ENTRYCOM -

yang diwakili o16h Ibu ESTER ACUNG SETIAWATl. -

Tata tertib Rapat sebagaimana telah disampaikan pada saat ----------

registrasi akan tetapi perkenankan saya me inbacakan pokok-pokok -

tata tertib yang akan berlaku p ada saat Rapat ini : ----------------------

I. Peserta Rapat----------------------------.............,________________....

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya-

Iercatat daiam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada --------

tangga103-08-2018 (tiga Agustus dua ribu delapan belas). ----

b. Pemegang saham dapat diwakili o1eh pemegang saham lain----

at au orang lain dengan surat kuasa yang sah. ---------------------

c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa -

registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak-----

diperhitungkan d alam menetapkan k uorum in aupun -------------

pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi ---

tanyajawab. ---......""""~~~~~~~~~~~~~~~~"""""""""""'"~~~

2. Pemimpin Rapat ---------.....................,,._______..................

Rapat akan dipimpin o1eh seorang Anggota Dewan Komisaris ----

yang ditunjuk o1eh Dewan K omisaris Perseroan, -------------.-...--

3. Kuorum Rapat-----------------........,---~'~~~~~~~~~""""""""""'

Kuorum untuk menentukan sahnya Rapat ditentukan sesuai -

dengan Anggaran Dasar Perseroan dan acara Rapat. ----------

4. Tanyajawab-----..................._______________........................

a. Hanya pemegang saham at au kuasanya yang berhak untuk -----

mengajukan pendapat at au pertanyaan yang berhubungan ------

dengan acara Rapat. --------------..-------------......""""

b. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham



diminta untuk mengangkat tangan, kern udian menyebutkan ----

nama sertajumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, ------

5. Hak S uara---..........".----_____.............................,.___________

a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk

in e n g e I u ar k a n I ( s a t u ) s u a ra. - - - --- - - --- - - - - -- - - - - - -- - - - --- - - - --- - - --

b. Seorang pemegang saham yang me in punyai Iebih dari I (satu)

saham, diminta untuk memberikan suara I (satu) kali saia dan

s uaranya itu me wakili seiuruh j urnlah sa hain yang---------------

dimilikinya, kecuali untuk Kustodian yang mewakil

ke perilingan be be rapa pemegang sahain, --------------

6. KGputusan Rapat-----------.,----------~~~~~~'~"""""""""""""~~

Keputusan Rapat dilakukan de rigan cara in usyawarah untuk-------

inufakat, apabila musyawarah untuk in ufakat tidak tercapai, ----

in aka dilakukan pem ungutan suara, ses uai ketentuan Anggaran --

Dasar Perseroan. -----------............................,________________..

7. Pemungutan Suara-----------------------.....""""""""""'~'~~~~~

Sesuai dengan Pasa1 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, ------

pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila----------

P ein i in pi n R ap a t in e n e n tu k a n I ai n . - - --- - - - --......................... ".

a. Feinungutan s uara secara lisan dilakukan dengan prosedur -----

sebagai berikut:

(i) Pertaina, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju ---

akan diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan-

mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh petugas dan

selanjutnya dihitung o1eh Notaris.

Kedua, mereka yang tidak memberikan Suara (Abstain)--

....,--------------..........................,,--------

(ii)

at au Blangko diminta untuk menyerahkan kartu suaranya

dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh ------

.........-----------.......
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petugas dan selanjutnya dihitung o1eh Notaris.

(iii) Sesuai dengan Pasa1 15 ayat (5) Anggaran Dasar

Perseroan, jumlah suara Abstain at au Blangko dianggap -

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas --

(iv) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung --

pemegang saham yang mengeluarkan suara.

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam

(v)

Rapat.

SGIanjutnyajumlah suara yang tidak setuju akan

diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya ----

b. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah ---

diperhitungkan dalam mene ntukan kuorum, nam un tidak -------

merupakan jumlah suara yang setuju.

berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara

dilakukan, in aka yang bersangkutan dianggap menyetujui--

-Setelah pembawa acara meinbacakan tata tertib Rapat, penghadap ----

tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut dalam jabatannya selaku -

segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Komisaris Utama dan in dependen Perseroan terlebih dahulu

menyampaikan kata sambutan kepada para peserta Rapat sebagai ------

berikut :

*penghadap t"an DJISMAN SIMANDJUNTAK terseb"t:

"Assalamualaikum Warah matullahi Wabarakatuh dan salam ---------

seiahtera untuk kita semua, Pertaina-tama inarilah kita panjatkan -

puni syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang -

karena ridhonya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat

menghadiri Rapat Urnum Feinegang Saham Luar Biasa PT INDO----

TAMBANGRAYA MEGAH Tbk yang diadakan pada hari ini --------



Selasa, 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan---
belas) bertempat di Jakarta.

Selanjutnya sebagaimana telah disampaikan Dieh pembawa acara, ~

Rapat ini akan mengacu pada tata Iertib Rapat yang telah dibagikan

kepada pemegang saham dan juga telah dibacakan o1eh Saudari-----

pembawa acara. "

-Selanjutnya penghadap tuan DJIS M AN SIMAN DJ UNTAK tersebut ---

in enjelas kan bahwa penghadap selaku Komisaris Utam a dan ---------

In dependen Perseroan telah ditunjuk o1eh Dewan Komisaris sesuai -

surat The Appoin!men! off he Meeting ChQirmo"for PTl"do ----~--

Tomb@"graya Megah 76k Errraordi"@ry Gelaera! Meeii"g of-------.

Shareholders, tertangga131-07-2018 (Iiga puluh satu Juli dua ribu -

dejapan belas) nomor 2223 L ITM CorSec 720 18, yang aslinya-----

dilekatkan pada minuta akta ini, akan bertindak selaku Pemim in ..

Rapat, guna memenuhi ketentuan pasa1 14 ayat I Anggaran Dasar -----
Perseroan

-Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal

Da s ar P e rs e ro an : -- - - -- -..

Feng"muman Rencana Rapat telah dimuat dalam Harian Kontan

pada tangga120-07-2018 (dua puluh Juli dua ribu delapan belas);

Feinanggilan Rapat telah dimuat dalam Harian Kontan pada ------

tangga106-08-2018 (enam Agustus dua ribu delapan belas). -------

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ' u a -

tidak menerima USUI dari para pemegang saham yang berhak untuk --

penambahan mata acara Rapat ini, o1eh karenanya sesuai den an

13 ayat 2 dan 3 Anggaran ----

Pemanggilan yang dimuat dalam Harian Kontan, Rapat akan

dilangsungkan dengan mata acara:

I. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;



2. Perubahan susunan

-Setelah penjelasan dari setiap mata acara Rapat, pemegang saham -

akan diberi kesempatan dan berhak untuk mengajukan pertanyaan -

dan at au pendapat sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan dan -

dibagikan sebelum me masuki ruang Rapat.

- Me kanis me pengam bilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat----

ewan

akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk inufakat.

omisaris dan Direksi;

-Apabila musyawarah untuk inufakat tidak tercapai, keputusan -

diambil me Ialui pemungutan suara, dan para pemegang saham--

diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan

menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi----

dan menyampaikan kepada petugas, demikian dengan

me in perhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -

Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata -

acara rapat yang bersangkutan.

-Selanjutnya sebelum me masuki mata acara Rapat, Pemimpin Rapat ---

terlebih dahulu me mastikan apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi

syarat dan me minta kepada saya, Notaris, untuk menyampaikan --------

kepada Rapatjumlah saham yang hadir dan atau terwakili dalam-------

Rapat. -------

-Seianj utnya saya, Notaris, menginformasikan hal-hal sebagai ---------

berikut:

"Pemimpin Rapat yang terhormat,

sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham at au kuasanya-----

yang sah yang hadir dalam Rapat ini adalah bedumlah 917,288,238

(senbila" ratus t"j"h belas juta d"a rat"s delapa" p"I"in -------

delapan rib" d"a ratus tiga p"I"h dejapan) saham atau 83,65% -

(delapa" p"I"in tiga koma e"am Iima perse") dari 1,129,925.000



(satu iniliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua-----

puluh Iima ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah--

dikeluarkan o1eh Perseroan sampai dengan Rapat ini dikurangi-----

denganjumlah saham yang telah dibeli kernbali pada tanggal-------

recording date tercatat sebesar 33,369,100 (tiga puluh tigajuta tiga

ratus enam puluh sembilan ribu seratus) saham.

Sesuai dengan pasa188 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 ------

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (*'UupT"), Rapat untuk

Mata ACara Rapat Pertaina dapat dilangsungkan apabila dihadiri ----

o1eh pemegang saham at au kuasanya yang sah yang mewakili paling

sedikit 23 (dua per tiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah.

Sesuai dengan pasa1 15 ayat I anggaran dasar PerseroanI'llnc!0 ---

pasa186 UupT/'""CIO Pasa126 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

nomor 32 POJK. 0420/4 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan ----

Rapat Urnum Feinegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk

selanjutnya disebut "POJK 32"), Rapat untuk Mata ACara Rapat ---

Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri o1eh pemegang saham -

at au kuasanya yang sah yang mewakili Iebih dari '2 (satu per dua)--

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -------

01eh karenanya sesuai de rigan ketentuan tersebut, kuorum untu k ----

penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi. "

-Kernudian sebelum me masu ki acara Rapat, Feinimpin Rapat

menyampaikan bahwa mengingat semua persyaratan dalam Anggaran -

Dasar Perseroan baik mengenai Peng urnuman, Pemanggilan in aupun---

kuorum Rapat telah Ierpenuhi, in aka dengan Rahmat Tuhan Yang ------

Maha Esa, Pemimpin Rapat menyatakan Rapat Urnum Pemegang -"--

Saham Luar Biasa pada hari SGIasa, tangga128-08-2018 (dua puluh



delapan Agustus dua ribu delapan belas) pada puku109.19 (sembilan

Iewat sembilan belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat secara----

resini dibuka.

- - -- -.. ---- -..... - - - -. - K E T U K P A L U 3 (T I C A ) K A L I - - - - - -" - - - -- - - - - --- - -

-Selanjutnya Pemimpin Rapat me masuki pembahasan masing-masing--

in at a ac a ra R a p a t y ai t u se b ag a i b e ri k ut : - -- - - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - - - -- - - -.

........-----.............-------..........

-MATA ACARA PERTAMA: ...."---...............--------.........._....

re r " b a h a " A n gg a ra n Da s a r P e rs e ro a " ; - - -..........-...... "' ~~~ "' ' "

-Pemimpin Rapat terlebih dahulu menyampaikan USUIannya mengenai

M at a ACara Pertain a dari Rapat yait u se bagai berik ut : --------------------

* peng hadap t" a n DJIS MAN SIM A N DJ I. ^ NTAK terseb "I: --"------...

"Perseroan dengan ini mengajukan USUIan untuk :

I, Mengubah Pasa1 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan -----------

mengenai Direksi, yang mana akan berbunyi sebagai berikut : ---

19.2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang----

terdiri dari:--------....."""~~~~~~~~""""""""'~~~~~~~"""'

- I (satu) orang Direktur Utama;

- I (satu) orang Direktur at au Iebih, termasuk seorang -

Direktur In dependen; -.."------~~"""""""~~~~~~~~'~""""

I ~ 'an aPabila diangkat Iebih dari 3 (tiga) Direktur, seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur---------

Utama; .'"~~~~~~~"""""'~~~~~~~~""""""""~~~~~~~~""""

dengan me in perhatikan Peraturan Pasar Modal ; - -----."-------

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan at au Corporate -----

Seereiary dengan hak substitusi untuk menyatakan kernbali-------

keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara pertaina dari -

Rapat her kenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,

dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberit ahukan kepada ---

."------.................,-



Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------

sehubungan de rigan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --------

tersebut, dan untuk me Iakukan pengubahan dan at au penambahan

dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan at au--

disyaratkan o1eh pihak yang berwenang dalam rangka

penyempurnaan dan pe menu han kete ntuan perundang-undangan, -

serta untuk me Iakukan segala tindakan yang dianggap baik dan --

memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. "

- Kern udian Pein impin Rapat me inbuka kesem patan kepada para --------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan tanggapan terhadap ---

mata acara pertaina dari Rapat dan bagi pemegang saham yang akan---

mengajukan pertanyaan dan at au menyam paikan tanggapannya ---------

perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan

dipersilahkan mengangkat tangan.

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan tanggapan, in aka ------

Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:

I. Mengubah Pasa1 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

mengenai Direksi, yang mana akan berbunyi sebagai berikut :-------

19.2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang----

terdiri dari:-----------------.......-------------.....................

- I (satu) orang Direktur Utama;

- I (satu) orang Direktur at au Iebih, termasuk seorang ------

Direktur In dependen;

- dan apabila diangkat Iebih dari 3 (tiga) Direktur, seorang

dengan me in perhatikan Peraturan Pasar M odal; ---""---------.

2, Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan at au Corporate -----

diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur---------

Utama;
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Seereiary dengan hak substitusi untu k menyatakan keinbali-----

keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara pertaina dari --

Rapat berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan*

dalam akta Notaris, dan selanjutnya me in beritah ukan kepada -----

Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub!ik Indonesia------

seh ub ungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Pe rseroan --------

tersebut, dan untuk me Iakukan pengubahan dan at au penambahan

dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan at au-------

disyaratkan o1eh pihak yang berwenang dalam rangka

penyempurnaan dan pem enuhan kete nt uan pe rundang- undangan,

serta untuk me Iakukan segala tindakan yang dianggap baik dan -

perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan

-Kernudian Pemimpin Rapat menanyakan apakah USUIan yang telah ----

disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk inufakat,

-Kernudian Feinimpin Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham

Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan atau memberikan suara ~

abstain sehubungan dengan USUI yang diajukan dalam mala acara ------

pertaina dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk menyerahkan -

kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh ---

memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

petugas dan seianjutnya dihitung o1eh Notaris.

-01eh karena musyawarah untuk inufakat tidak tercapai, in aka

Feinimpin Rapat me minta kepada saya, Notaris, untuk me Iakukan -----

perhitungan suara, dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata -

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: ------

I. Jumlah suara yang abstain sebanyak 313,400 (tiga rat"s Iiga belas

rib" empat ratus) saham atau 0.03% ("o1 koma in o1 tiga perse");

2. Jumlah suara yang tidak setuju: tidak ada;
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3. Jumlah suara setuju sebanyak 916,974,838 (sembilan rat"s e"am --

belas juts senbila" rat"s t"j"h p"Iuh empat rib" delapan ratus

tiga puluh delapa") saham at au 99,97% (sembilan p"I"h

sembilan koma senbilan t"juh persen).

- Sesuai dengan pasa1 15 ayat 5 anggaran dasar PerseroanI'Mi?cto pasal

30 POJK 32, pemegang saham yang memberikan suara abstain ---

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------

pemegang saham yang mengeluarkan suara,

Untuk Mata ACara Rapat Pertaina, keputusan adalah sah jika disetu'ui

o1eh paling sedikit 23 (dua per tiga) bagian darijumlah suara yang-

dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan ---

pasa188 UupT;

-Dengan demikian dapat disimp ulkan bahwa: ------

Rapat dengan s"ara hulat (denga" catata" tordapat pemegang -

saham yang meniliki 313,400 (tiga rat"s Iiga belas ribu empat -----

ratus) samam memberika" suara abstain) menu, us kan ""tuk --..---

in e"yetuj"i usuia n in at a aca ra pertain a d a ri Ra pa t, yait" : -----------

.........

I. Mengubah Pasa1 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

mengenai Direksi, yang nana aka" berb"nyi sebagai berik"t : -

19.2. Direksi nerdiri dari sedikit-dikitnya 2 (d"a) ora"g, yang
terdiri dari:----

- I (sat") orang Direkt"r litama;

- I (sat") orang Direkt"r at a" Iebih, termas"k seora"g -

I ~ dan apabila dia"gkat Iebjh darj 3 (Ijga) Direktur, -------
secra"g diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil -----

Direkt"r rutama;

denga" me in perhatika" Perat" ran Pasar Modal;
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2. Memberikan k"asa kepada Direksi Perseroa" at au Cor or"te ----

Secret"ry denga n h a k s " bstit"si u " t u k in e"ya ta kan kern bali ------

kep"t"san Rapat yang diambil dalam mata acara pertaina dari-

Rapat berke"aan dengan Perubahan Anggara" Dasar

Perseroa", dalam akin Notaris, dan selanj"tinya

memberitsh"kan kepada Meriteri H"k"in dan 11ak Asasi

M a " u sia Rep u blik Ind onesia seI, u b" n ga " d enga " Pe r" bal. a n -----

Anggaran Dasar Perseroa" tersebut, dan untuk meIak"kan ------

peng"baha" dan atau penambaha" dalam bentuk

bagaimanap"" juga yang diperl"kan dan ata" disyaratka" o1eh -

pih a k ya " g berwe"ang d alam ra n gka penyem p" r"a a n d a " --------

pem en " hain kete"I" a n pe ru n dain g-" n d a n gain, se rin uin tu k ---------

meIak"kan segala tindaka" yang dia"ggap baik dan perl" tanpa

ada ya rig dikecualika", demikian denga " memerhatika "

ketentu an perat " ra n per" rida rig-" n da n gain*

- M A T A A C A RA K E D I. ^ A : --- -.. - --.......-....

Perubaha" S"suman Dewa" Komisaris dan Direksi;

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan penjelasan dan USUIan---

berkenaan dengan Mata ACara Kedua dari Rapat yaitu seba at berikut:

KETUK PALll I (SATU) KALl

penghadap t"am DJISMAN SIMANDJUNTAK terseb"t:

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Mahyudin Lubis dan-

Bapak Rudijanto Boentoro, masing-masing selaku Komisaris --------

Perseroan, sesuai suratnya tertangga109-07-2018 (sembilan Juli----

dua ribu delapan belas) dan USUIan dari pemegang saham Perseroan

untuk mengangkat seorang anggota Direksi menjadi Wakii Direktur

Utama sesuai dengan pengubahan Pasa1 19 Ayat (2) Anggaran ------

Dasar Perseroan di Mata ACara Pertaina dan juga mengangkat -------



seorang Direktur untuk menjadi Direktur In dependen sesuai

ketentuan yang berlaku, in aka setelah me Iaiui proses an

dilakukan Komite Pembangunan Berkelanjutan (S D), Good -

Corporale Governo"ce (GC G), Nominasi dan Kompensasi, -----

selanjutnya Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Ra at
untuk :

I, Mengesahkan pengunduran diri Bapak Mahyudin Lubis dan -----

Bapak Rudijanto Boentoro, masing-masing dalam ka asitasn a

sebagai Komisaris Perseroan, efektif terhitung seiak ditutu n a

Rapat ini; dan

2. Mengangkat Bapak Andre Herman Brainantya Putra sebagai ----

Wakil Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Ba ak --------

Mulianto sebagai Direktur in dependen Perseroan den an masa -

jabatan efektif terhitung ditutupnya Rapat ini hingga penutu an

Rapat Urnum Pemegang Sabam Tahunan yang diselenggarakan -

-Setelah dipersilahkan o1eh Pemimpin Rapat, pembawa acara

me inbacakan resume

pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)

an me in perkenalkan kedua calon anggota --------

Direksi yang diusulkan untuk diangkat tersebut kepada ara eme an

saham yaitu sebagai berikut: ---

* PEMBAWA ACARA: --....

Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat, baik kami akan me inbacakan

Resume Bapak Andre Herman Brainantya Putra, sebagai calon ----

Wakil Direktur Utama, tetapi sebelumnya kami inohon an -------

terhormat Bapak Andre Herman Brainantya Putra untuk berdiri ---

seienak untuk dikena1 o1eh para pemegang saham

Terima kasih. Bapak Andre Herman Brainantya Putra, Iahir ada ---

10-11-1964 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh"-



em pat) dan beliau menyelesaikan pendidikan sariana bidang ---------

Geologi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

dan memeroleh gelar master di bidang Mariajemen Internasional----

dari Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta, Karirnya diawali sebagai

seorang geologis di PT In do minco Mandiri pada 1991 (seribu -------

sembilan ratus sembilan puluh satu), Iaiu torus dipromosi hingga---

menjadi Operation Slippor! Department He@d pada tahun 1997 ------

(seribu sembilan ratus sembilan putuh tujuh). Beliau kernudian .....

ditugaskan sebagai Mariajer Sumber Daya Manusia (SDM)

di PT Kitadin pada tahun 2001 (dua ribu satu), dan Corporale-------

Hz, inc" Resources Monoger untuk Banpu Coat Operation Indonesia

di tahun 2002 (dua ribu dua) sebelum akhirnya diangkat menjadi

Adminisiro!ion Mine Manager pada 2005 (dua ribu Iima) di ------

PT in do minco Mandiri. POSisi Kepala Teknik Tambang

PT In do minco Mandiri dipegangnya pada 2006 (dua ribu enam)-----

hingga 2012 (dua ribu dua belas). Setelah itu beliau diangkat -------

sebagai Mine Head PT Indo minco Mandiri sebelum akhirnya --------

diangkat sebagai Direktur pada 28-03-2013 (dua puluh delapan -

Maret dua ribu tiga belas).

S elanj utnya kami akan me inbacakan Res ume Bapak Mulianto--------

sebagai calon Direktur In dependen, dan sebelum nya kami inohon ---

yang terhormat Bapak Mulianto untuk berdiri seienak untuk dikenal

o1eh para pemegang saham.

Bapak Mulianto Iahir pada 10-10-1970 (sepuluh Oktober seribu ----

sembilan ratus tujuh puluh) dan meraih gelar Sariana Akuntansi----

dari Universitas At maiaya, Yogyakarta. Bapak Mulianto telah ------

meinulai karirnya di bidang akuntansi seiak tahun 1994 (seribu -

sembilan ratus sembilan puluh empat) di kantor konsultan audit,



dan bergabung dengan Perseroan sebagai Acorn, "ring Supervisor----

dan terus mengakumulasi karirnya di area akuntansi hingga pada ---

tahun 2005 (dua ribu Iima) Bapak Mulianto diangkat sebagai Hand -

of General ACco""ting Perseroan dan seiak awa12016 (dua ribu ----

enam belas) beliau bertanggungjawab sebagai Head of Ge"era! -----

Aceo writing, Tax, Findncio! System and Proced"re Perseroan. -------

B eliau diangkat sebagai Direktur 11cco""ling dan Tax seiak-------

28-03-2016 (dua puluh delapan Maret dua ribu enam belas).------

Demikian Resume singkat dari calon Wakit Direktur Utama dan ----

calon Direktur In dependen, selanjutnya kami kernbalikan kepada ---

Pemimpin Rapat.

-Kernudian Feinimpin Rapat me in buka kesein patan kepada para --------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan tanggapan terhadap -

mata acara kedua dari Rapat dan bagi pemegang saham yang akan ---

mengaj ukan pertanyaan dan at au menyampaikan tanggapan nya ---------

dipersilahkan mengangkat tangan.

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan tanggapan, in aka

Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk:

I. Mengesahkan pengunduran diri penghadap tuan Irisinyur --------

MAHYUDIN LUBIS (dalam Kartu Tanda Penduduk tertu Is

IR MAHYUDIN LUBIS) tersebut dan penghadap tuan Doktorandus

RUDIJANTO BOBNTORO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --

DRS. RUDIJANTO BOENTORO) tersebut, masing-masing dalam ---

kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan, efektif seiak ditutupnya

Rapat ini dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan ---

sepenuhnya kepada penghadap tuan Irisinyur MAHYUDIN LUBIS -

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ER MAHYUDIN LUBIS)-----

tersebut dan penghadap tuan Doktorandus RUDIJANTO



BOENTORO (dalam Kartu Tanda Penduduk Iertulis DRS.

RUDIJANTO BOENTORO) tersebut dari segala kewajiban dan -----

tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama ---------

menial an kan jabatan mereka dalam Perseroan termasuk

mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan at as nama -

Perseroan, jika ada, selama masajabatan mereka, sepanjang---

tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan; dan --

2. Mengangkat penghadap tuan ANDRE HERMAN BRAMANTYA

PUTRA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis A. H. BRAMANTYA

PUTRA) sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan penghadap -

tuan MULIANTO sebagai Direktur in dependen Perseroan, efektif -

Ierhitung seiak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan ------

Rapat Urnum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Dengan demikian, seiak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan -----

Rapat Urnum Feinegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), susunan Dewan Komisaris ---

dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- DEWAN Kon^IISARis: ......-

Komisaris Utama dan

In dependen

Komisaris

Komisaris

Komisaris

: penghadap tuan DJISMAN

SIM AN DJ UNTAK terse but; ----....

: penghadap wariita SoMRU EDEE---

Komisaris In dependen

CH AIM ONGKOL tersebut; ------...

: penghadap tuan FREDI CHANDRA

tersebut;

: penghadap tuan SoMSAK

SITHINAMS U WAN tersebut; -.....

: penghadap Iuan DJOKO
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W IN To R O Ie rs e b u t ; ...~... ' ~~ ' ' " ' "
.-....-..

Direktur Utama

Wakil Direktur Utama

Direktur

: penghadap Iuan KIRANA -----------

I ' ' PA pHAYOM terseb ut ;-~~"'~"'
: penghadap tuan ANDRE ---

HERMAN BRAMANTYA PUTRA -

(dalam Kartu Tanda Penduduk --.-.

Iert ulis A. H. B RA M A N TYA --------

PUTRA) tersebut;

....

: Tuan JusNAN R'SLAN, Iahir d'

Tanjung Pinang, pada tanggal ------

04-08-1966 (empat Agustus --------

seribu sembilan ratus enam ---------

p uluh e nam), swasta, bertempat----

tinggal di Tangerang Selatan, ------

Puspita Loka blok F. 43 A Bumi-.-

Serpong Damai, 111-3, Kota----

Tangerang Selatan, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor ind uk Kependudukan

....-...-

Direktur

3674010408660004, yan

dikeluarkan pada tanggal------------
14-08-20 12 (empat belas Agustus -

dua ribu dua belas), Warga ---------

Negara Indonesia; -..-.."~

: penghadap tuan STEPHANUS ------

DEMO WAWiN (dalam Kartu ------

Tanda Penduduk -..

26



Direktur

Direktur

Direktur

Direktur In dependen

STEPHANUS DEMO W) tersebut;-

: penghadap tuan YULIUS

3. S elanj utnya, kami juga mengusulkan pem berian kuasa kepada ------

Direksi Perseroan at au Corporale Seere!ary dengan hak substitusi -

untuk menyatakan kernbali keputusan Rapat yang diambil dalam ----

mata acara kedua dari Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan-

Dewan Komisaris dan Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya

member it ahukan kepada Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan-

Komisaris dan Direksi tersebut, dan untuk me Iakukan pengubahan -

dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapunjuga yang--------

diperlukan dan atau disyaratkan o1eh pihak yang berwenang dalam

KURNIAWAN GoZALl tersebut; -

: penghadap tuan 10NATIUS ---------

WURWANTO tersebut;

: penghadap Iuan PADUNGSAK -----

TJANAKIJ tersebut;

: pe righad a p t uan M U LIA NTO--------

tersebut;

rangka penyempurnaan dan pemen uhan ketentuan

perundang-undangan, serta untuk me Iakukan segala tindakan yang -

dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian ----

dengan memerhatikan ketentuan perat uran pe rundang- undangan. ----

-Kernudian Pemim pin Rapat menanyakan apakah USUIan yang telah ----

disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk inufakat. -

-Kernudian Pemimpin Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham

Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan at au memberikan suara -

abstain sehubungan dengan USUI yang diajukan daiam mata acara ------



kedua dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk men erahkan-

kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh

petugas dan selanjutnya dihitung o1eh Notaris

-01eh karena musyawarah untuk inufakat tidak tercapai, in aka

Pemimpin Rapat me minta kepada saya, Notaris, untuk meIakukan -----

perhitungan suara, dan setelah dilakukan perhitungan suara, tern at a -

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai betikut:

I. Jumlah suara yang abstain sebanyak 313,400 (tiga ratus tiga belas

I 'ibU empat rat"s) saham at au 0.03% (in o1 koma in o1 tiga persen);
2. Iumlah suara yang tidak setuju sebanyak 440,100 (empal rat"s-----

empat p"I"in rib" serat"s) saham at au 0,059'0 ("o1 koma in o1 Ii

perse"); ""~~~

3. Jumlah suara setuju sebanyak 916,534.738 (senbilan rat"s e"am --

belas juta Iima rat"s tiga p"Iuh empat ribu t"j"h rat"s ti a -----

p"Iuh delapa") saham at au 99,92% (sembilan p"I"h sembila" -

koma sembilan d"a perse")

- Sesuai dengan pasal 15 ayat 5 anggaran dasar Perseroan 'wristo asal

30 POJK 32, pemegang saham yang memberikan suara abstain ---------

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------

pemegang saham yang mengeluarkan suara

-Dengan demikianjumlah suara yang setuju adalah seban ak

916,848,138 (sembila" rat"s enam belas juta delapan ratus em at--

p"I"h delapan rib" serat"s tiga pul"h delapa") saham at au 99,959'o

(senbilan p"I"h sembilan koma senbila" Iima perse") dari seiuruh

suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini

Untuk Mata ACara Rapat Kedua, keputusan adalah sah 'ika disetu' ui -

o1eh Iebih dari '^ (satu per dua) bagian darijumlah suara yang---------

dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai den an----



pasa1 15 ayat I anggaran dasar Perseroanj""do pasa187 UupT

IIJ"cio Pasa126 POiK 32;

-Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

Rapat dengan suara terbanyak, yait" 916,848,138 (senbilan rat"s -

enam belas juta delapa" rat"s empat p"I"h delapan ribi, serat"s---

tiga p"Iuh delapa") saham amu 99,9590 (sembila" pul"h sembila"-

koma senbila" Iima perse") dari seluruh j"in Ian s"ara yang--------

dikeluarkan secara sah dalam Rapat me in"tuskan unt"k

menyet"j"i USUIan mata acara ked"a dari Rapat, yait":---------

I. Mengesa hka " peng " rid " ra n diri pengha da p tuna" Irisinyu r ---

MAHYUDIN LUBIS (dalam Kart" Tanda renduduk Iert"lis -----

IR MAHYUDIN LUBIS) terseb"t dan penghadap to an

Doktorand us RU DIJANTO BOENTORO (dalam Kart" Tanda ----

Pend "d "k tertulis DRS. RUDIJANTO BOBNTO RO) terseb"t, ----

masing-masi"g dalam kapasitas"ya sebagai Konisa ris

Perseroan, efektif seiak dit"t"pmya Rapat ini dan kare"anya ----

in em berikan pem bebasan dan pelu riasan sepe n "in n ya kepad a -----

penghadap tuan Irisinyur MAHYUDIN LUBIS (dalam Kart" -----

Tanda rend"d"k tert"lis IR MAHYUDIN L"BIS) tersebut dan--

penghadap t"an Doktorand"s Rll01JANTO BOBNTORO (dalam

Kartu Tanda rend"duk tert"lis DRS. RUDIJANTO

BOENTORO) terseb"t dari segala kewajiba" dan tanggung ------

jawab at as segala tindaka" yang dilakuka" selama menialan kan

jabatan mereka dalam Perseroan termas"k mengesah kan sen ua

tindakan yang telah dilakuka" atas nama Perseroa", jika ada, -

selain a in asa jaba tom mereka, sepa nja rig tindakan terseb"t -------

torcermi" dalam pen b"kuan Perseroan ; dan

2. Menga"gkat penghadap tuan ANDRE HERMAN BRAMANTYA -



PUTRA (dalam Kart" Tanda Pend"duk tert"lis

A. H. BRAN, ANTYA PUTRA) sebagai Wakil Direkt"r rutama -----

Perseroa" dan penghadap t"an MULIANTO sebagai Direktur ---

In depende" Perseroa", efektif termit"rig seiak dit"t" pnya Rapat

ini sanpai denga" pen"tupan Rapat Urn"in Feinega"g Sal, am----

Tah"nan yang diselenggaraka" pada tah"in 2019 (dua rib" -------

sembilan belas),

Densa" demikian, seiak dit"t"p"ya Rapat ini hingga pen"t"pan

Rapat Urn urn Penegang Sa h a m Ta h " n a n yang diselenggara kan --

pada tahu" 2019 (d"a rib" senbila" belas), s"suna" Dewan------

Konisaris da " Direksi Perseroa" menja di se bagai berik"t: -----"-

- DEWAN KOMISARIS:

Komisaris rutama dan

in depende"

Konisaris

Komisaris

Konisaris

: penghadap t"an DJISMAN --------

SIMAN DJU N TA K terse b " t;....~--

Komisaris In dependen

: penghadap wariita SoMRUEDEE-

C HAIMO NG KOL te rseb"t; -------

- DIREKSl

: penghadap tua" F1^EDI

Direkt"r Urnma

CHANDRA terseb"t;

: pen 811adap tu a n Son^, SA K ---------

SITlllN AwnsUWAN terseb"t; --...

Wakil Direkt"r rutsma

: penghadap t"an DJOKO

WINTORO tersebut;

: penghadap t"an KIRANA ---------

LIMPAFllAYOM terseb"t; ----....

: penghadap t"an ANDR":

HERMAN BRAN^, ANTYA PUTRA

(dalam Kart" Tanda rend"duk. ..
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Direkt" r

Direkt" r

tert"lis A. H. B RAM A NTYA ------.

Direkt" r

Direktu r

,

: I"an JusNAN R'SLAN terseb"I;

: penghadap t"an STEPHANllS ----

DEMO WAWIN (dalam Kart" ....

Tanda rend"d"k tert"lis

Direkt" r

STEPHANllS DEMO W)

Direkt"r In dependen

terseb"I;

: penghadap t"an YULIUS

3. Memberika" kuasa kepada Direksi Perseroa" ata" Cor orcte-

Seere, "ry denga" 11ak SLbstitusi unt"k menyataka" kenbali---

keput"san Rapat yang diambil dalam mala acara ked"a dari ---

Rapa I berkenaa" denga" peru ba han S"s" nan Dewa" Komisaris

KllRNIAWAN CoZALl terseb"I.

: penghadap to an ICNATIUS -------

WURWANTO tersebut;

: penghadap tuan PADUNGSAK ---

TJANAKIJ terseb"t;

dam Direksi, dalam akta Notaris, dan selanj"tinya

: penghadap t"am MIJLIANTO -----

memberit ah"kan kepada Meriteri H"kun dan "ak Asasi

tersebut; ~

Man usia Rep " blik Ind onesia seh u bu riga" densa n peru bahan -----

Sus""an Dewa" Komisaris dan Direksi tersebut, dan unt"k ------

me Iak"kan pengubaha" dan ata" penambal, an dalam bent"k ----

bagaimanap"" juga yang diperl"kan dan at a" disyaratka" o1el, -

pihak yang berwe"ang dalam rangka penyemp"rnaan dam-

pem en u h a n keten t"a in pe r" n da rig-"rid am gain, serta in nIuk -



me Iak"kan sega a in a an yang langgap balk dan per " tanpa

ada yang dikec"ajikan, demikian dengan memerhatika" -

kete " t"a n perat " ra n pe runda n g-" n da n gain.

Selanjutnya Dewan Komisaris dengan ini mengucapkan terima kasih --

kepada penghadap tuan Irisinyur MAHYUDIN LUBIS (dalam Kartu ---

Tanda Penduduk tertulis IR MAHYUDIN LUBIS) tersebut dan ---------

penghadap tuan Doktorandus RUDIJANTO BOENTORO (dalam Kartu

Tanda Penduduk tertulis DRS. RUDIJANTO BOENTORO) tersebut ---

alas kontribusinya kepada Perusahaan selama menjabat dan selamat ---

be keria kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru---

diangkat demi kernajuan PT In do Tambangraya Megah Tbk. ---------

-Akhirnya dengan telah selesainya pembahasan dan diputuskannya ----

seluruh mata acara Rapat, in aka Pemimpin Rapat menutup Rapat-------

secara resini pada puku109.41 (sembilan 16wat empat puluh satu .-----

KETUK PALU I (SATU) KALl

menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Dari segala sesuatu yang tersebut di at as, in aka dibuatlah o1eh saya, -

Notaris, Berita ACara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana ------

perlu. ---""

KBTUK PALU 3 (TICA) KALl

-Dari segala sesuatu yang tersebut di at as,

dibuatlah:

-Dibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada

hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri o1eh:--

I. -nona MELANIE WIJAYA OBI, Iahir di Ujung Pandang, pada-------

tangga107-07-1992 (tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan ------

puluh dua), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Makassar,

AKTA INl



jalan Gunung Latimojong 247, Rukun Tetangga 001, Rukun ---------

Warga 003, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, -

Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

7371054707920002, yang dikeluarkan o1eh Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil Kota Makassar, berlaku hingga tanggal ---------

07-07-2020 (tujuh Juli dua ribu dua puluh), Warga Negara

Indonesia;

-untuk sementara berada di Jakarta;

dan

2. -nona RESHA FARAH DIBA, Iahir di Jakarta* pada tanggal --------

24-06-1992 (dua puluh empat Iuni seribu sembilan ratus sembilan-

puluh dua), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, --

jalan Mohammad Kahfi 11 nomor 45, Jakarta Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3174096406920002, yang tertulis daiam Kartu Tanda Penduduk-----

berlaku sampai dengan tangga124-06-2016 (dua puluh empat Juni--

dua ribu enam belas) akan tetapi berdasarkan pasa164 ayat (7) -----

huruf a juncto pasa1 101 huruf c Undang-Undang nomor 24 Tahun--

2013 (dua ribu tiga belas) tentang Perubahan At as Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 (dua ribu enam) Tentang Administrasi -------

KGpend ud ukan, dan be rdasarkan S ural Edaran Meriteri Dalam -------

Negeri Republik Indonesia nomor 470 295 SI tertanggal

29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) ------

berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;

-sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan o1eh saya, Notaris, kepada

saksi-saksi, in aka akta ini ditandatangani o1eh saksi-saksi dan saya,

Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani minuta akta



ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini ------

selesai dibuat o1eh saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan seinestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
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