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BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

Nomor : 19

.L . Pada hari ini, Senin, tangga125-03-2019 (dua puluh 11ma Maret d

^.\!^, S. E:, $" ' " ^,*,
^.

^;"
':I JAl(,^i""

ribu sembilan belas),

FUKUI 09.05 (sembilan Iewat Iima menit) Bagian Barat Wakt

^:

^.

Indonesia

Saya, DENI THANUR, Sadana Ekonomi, Sar'aria Hukum, M -

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri o1eh saksi- k ' -----

yang saya* Notaris, kenal dan akan disebutkan ada ba ia kh' k

,,

,.

In I

At as permintaan Direksi dari perseroan torbatas PT. INDO

TAMBANCRAYA MEGA" Tbk. , herkedudukan di J k t S I , --
Pondok indah Office Tower 3 Lantai 3, iaian Sultan isk d M ---

Kavling V-TA, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinan , K

KGbayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Seiatan, an b h

seluruh anggaran dasarnya unt uk dises uaikan den gan ketentuan --"-----

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentan --------

POTSeroan Terbatas telah dimuat serta diumumkan dalam Ber't --------

Negara Repub!ik Indonesia pada tangga126-08-2008 (dua uluh enam

Agustus dua ribu delapan) nomor 69 Tambahan nomor 16228 dan------

anggaran dasar mana telah mengalami be her apa kali erubahan antar

lain termuat dalam: ---"

Berita Negara Republik Indonesia Iertangga1 I 0-08-20 10 (se uluh ---

I AgUStUS dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 875; ----------
I ~ Berita Negara Republik Indonesia tortangga1 16-08-2010 (enam------
I belaS Agustus dua ribu sepuluh) nomor 66 Tambahan nomor

Iwi BARLrsALINAhiizu19NARETi:9. Finei BankUPST 20:9. ,11Noo TMDANGMYA XEONIThkI. E. 1,041, Irl"t

..

I'

-,

,



528. -----------....----.I 1528 _______________....____

- akta tertangga128-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu--------

Iima belas) nomor 96, yang dibuat di hadapan KUMALA -"-----------

.~ ...

TJAHJANI W10000, Sariana Hukum, Magister Hukum, Magister ---

Kenotariatan, Notaris in Jakarta, yang telah me in peroleh -

persetujuan dari Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repu i ---
Indonesia dengan Surat KGputusan tertangga1 19-05 -20 15 -

(sembilan belas Mei dua ribu Iima belas) nomor

AHU -0935406. AH. 0I. 02, TAHUN 20 15 dan telah me in peroleh --------

Dasar dari --..surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

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

Mei dua ribu Iima belas) di bawah ---------tangga107-05-2015 (tujuh

nomor AHU-AH, 0I. 03 -0930418 serta telah me in peroleh surat ---------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari

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

tangga107-05-2015 (tujuh Mei dua ribu Iima belas) di bawah---------

nomor AHU-AH. 01.03 -0930419;

- akta tertangga1 12-09-2018 (dua belas September dua ribu

~

delapan belas) nomor 08, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, ------

yang telah me in peroleh surat Penerimaan Feinberitahuan
Dasar dari Mentori Hukum dan Hak Asasi -------Perubahan Anggaran

Manusia Republik Indonesia pada tangga1 18-09-2018 (delapan ------

belas September dua ribu delapan belas) di bawah nomor

AHU-AH. 01.03 -0243919 serta telah momperoleh surat Penerimaan -

P ember it ahuan Perubahan Data Perseroan dari Meriteri Hukum -------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal

18-09-2018 (delapan belas September dua ribu delapan belas) di----,

bawah nomor AHU-AH. 01.03 -0243920 (untuk SGIanjutnya akan -----.
,
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-..---
d i s e b u t " A k t a N o in o r 0 8 '* ) ; . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _. _ _ . _ _ _ . . . . . .. . . . , _ _ _ _ _ _ . . . .. . ,

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang terakhir ----_

termuat dalam Akta Nomor 08 tersebut;-.--.~'~

(SGIanjutnya disebut dengan singkat "Perseroa" ") -
.,-. '-Telah berada di She raton Grand Jakarta Hotel-Candaria City, -.....___

Emerald Meeting Room, jalan Sultan is kandar Muda Kavling V-TA, -

Jakarta 12240,

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna In Gin uat berita --...

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

Pemegang Saham Tahunan Perseroan (seianj utnya dise but dengan

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

seperti tersebut di at as.

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan o1ell karena itu telah--_

her ada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi

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

-.--.--..-

tangga1 0I -0 I - 1947 (satu I anuari seribu seinbilan ratus ein pat. .~____

puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ialan B 11/29 -...

Rawa Bambu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk----

dengan Nomor Induk KGpendudukan 3174040I0 1470008, yang. ...._

dikeluarkan pada tanggal 05-01-2012 (Iima Januari dua ribu dua. ---

-.--.

b o1 as ), W a rga N e gara I n d o n e s i a ; - -- - - -. - - ' ~ ~ ' ~ "

-menurut keterangannya dalam haj ini bertindak dalam jabatannya .

SGIaku Komisaris Utama dan In dependen Perseroan.

2. -Wariita SoM RUEDEE CHAIMONGKOL, Iahir di Chachoengsao,

pada tangga125-10-1961 (dua puluhiima Oktober seribu sembilan-

ratus enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Thailand, ...~__

27th Floor, Than apoom Tower, 1550 New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, B angko k I 0400 Thailand, pemegang ....___
,
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Raspor Thailand nomor AA 8204859, betlaku hingga tanggal -------"-

14-02-2022 (empat belas Pebruari dua ribu dua puluh dua), Warga -

. .<- 11.

Negara Thailand;

untuk sementara berada di Jakarta; -------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

seiaku Komisaris Perseroan.

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

07-0 2-1964 (tujuh Pebruari sorib u sembilan ratus enam puluh -------

Ginpat), swasta, bettempat tinggal di Jakarta, jalan Gelong Baru ----

Selatan V/10, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------

dengan Nomor Induk KGpendudukan 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 -

SGIaku Komisaris Perseroan.

4. 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, --------

t

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 tangga1 12-08-2012 (dua belas Agustus dua ribu dua belas),---

Warga Negara Indonesia;

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Komisaris In dependen Petseroan.

5. "Tuan KIRANA LIMPAPHAYOM* Iahir di Bangkok, pada tanggal

25-11-1974 (dua puluh Iima Nopember seribu sembilan ratus tujuh-
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puluh Ginpat), swasta, bettempat tinggal di Jakarta, Redwood 08B--

The Pakubowono View, Jakarta SGIatan, pemegang Paspor Thailand

nomor AA3834715, berlaku hin gga tan gga1 05 - I 0 -2019 (Iima -.-----

Oktober dua ribu sembilan belas), Warga Negara Thailand;

menurut keterangannya dalam Irul ini bertindak daiam jabatannya -

s elaku Direktur Uiam a P ers ero an.

6. -Tuan ANDRE HERMAN BRAMANTYA PUTRA (dalain Kartu----

Tanda Penduduk Iertulis A. H. BRAMANTYA PUTRA). Iahir di----

10-11-1964 (sepulul, Nopember setibu--Pangandaran* pada tanggal

sembilan ratus enain puluh empat), swasta, hertempat tinggal di ----

Tanoerang, jalan Mekarsari nomor 44, Kota Tangerang SGIatan, ----

pemegano Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3674031011640008, yang dikeluarkan pada tanggal-

08-10-2012 (delapan Oktober dua ribti dua belas), Warga Negara ---

Ind o nesia;

-untuk sementara betada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalain hal ini beriindak dalain jabatannya -

SGIaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

7. -Tuan JusNAN R'SLAN, Iahir di Tanjung Pinang* pada tanggal---

04-08-1966 (Ginpat Agustus seribu sombilan ratus enain puluh ------

enam), swasta, bertempat tinggal di Tangerang SGIatan, Puspita ----

Loka blok F. 4/3 A Bumi Serpong Damai, 111-3, Kota Tangerang ----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor induk ---.

KGpendudukan 36740I 0408660004, yang dikeluarkan pada tanggal -

14-08-2012 (Ginpat belas Agustus dua ribu dua belas), Warga "------

^ I

I I

Negara Indonesia;

"untuk sementara berada di Jakarta; ---

-menurut keterangannya daiam hal inI bettindak dalam jabatannya -
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s e Ia ku Dir e kt ur P e rs e r o an . - - - - ~~- - - - -- - - - -- - --- - - - -- - - - - - -- - - - --

8. -Tuan STEPHANUS DEMO WAWIN (dalam Kartu Tanda

. .<- . 1<

Penduduk tertulis STEPHANUS DEMO W), Iahir di Jakarta, pada-

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

tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, iaian 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.

9. -Tuan YULIUS KmRNIAWAN GoZALl, Iahir di Jakarta, pada ----

tangga130-07-1973 (Iiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh----.

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

nomor 8, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk KGpendudukan 3172013007730001, yang ------

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

ribu sebelas), Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Direktur Perseroan.

10. -Tuan IGNATIUS WURWANTO, Iahir di Yogyakarta, pada -------

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

enam puluh enam), swasta, her tempat tinggal di Tangerang Selatan,

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

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3174061807660003, yang dikeluarkan pada tanggal-

06-11-2017 (on am Nopember dua ribu tujuh belas), Warga Negara -

Indonesia;

,
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untuk sementara berada di Jakarta.

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

selaku Direktur Perseroan,

11, Tuan PADUNGSAK THANAKIJ, Iahir di

....

Phuket, pada tanggal ---

23-08-1958 (dua pu!uh tiga Agustus seribu sembilan ratus Iima-----

puluh delapan), swasta, bertempat linggal di Thailand, pemegang -

Paspor Thailand nomor AA8688519, her Iaku 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 bertindak dalam jabatannya -

SGIaku Direktur Perseroan

12. Tuan MULIANTO, Iahir di Yogyakarta, pada tanggal I 0-1 0-1970

(sepuluh Okiober seribu sombilan ratus tujuh puluh), swasta, -------

her tempat tinggal di Yogyakarta, jalan Abdoel Moethalib Sangaji -

nomor 8, Kota Yogyakarla, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------

dengan Nomor Induk KGpendudukan 3471 0410 10700004, yang ------

dikeluarkan pada tangga104-06-2016 (Ginpat Juni dua ribu enam ---

belas), Warga Negara Indonesia;

-untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalain hal ini bertindak daiam jabatannya -

selaku Direktur In dependen Perseroan.

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

Penduduk tertulis IR MAHYl. IDIN LU BIS ), Iahir di Padang ---------

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

sombilan ratus Iima puluh dua), swasta, bertempat tinggal di --------

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

Kartu Tanda Renduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------
,
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I"~~'~
3174092001520004, yang dikeluarkan pada tangga1 15 -0 I '20/2-----

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

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku undangan -

.<- .L

Rapat.

14. -MASYAR. AKAT yang saluruhnya SGIaku pemegang/pemilik dari --

910.881,870 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan --"-

puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) saham dalam 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 Pers Groan -:--

serta perwakilan Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal yang---

hadir pada Rapat ini dan kernudian meinbacakan tata tertib Rapat, -----

sebagai betikut:

* FroMBAWA ACARA:

"Para pemegang saham, Kuasa peruegang saham PT INDO

TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, para Komisaris, Direksi serta para

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

25.03-2019 (dua puluh Iima Maret dua ribu sembilan belas), akan--

diselenggarakan Rapat Urnum Feinegang Saham Tahunan PT INDO

TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

Salam seiahtera bagi kita semua, SGIamat pagi dan setamat datang, -

sebelumnya inarilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang-

telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk hadir--
^

4
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di sini untuk mengikuti iaiannya Rapat pada hari in I

Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata teltib sebagaimana

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

pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu me masuki

ruangan Rapat

terlebih dahulu akan kamiSebelum me masuki acara selanjutnya

perkenalkan Komisaris dan Direksi PT INDO TAMBANGRAYA

MEGAH Tbk yang telah hadir diantara kita

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan

independen

-K omisaris

-K o1nisaris

-Komisaris In dependen

penghadap tuan DJISMAN

SIMANDJUNTAK tersebut

penghadap wariita SoMRUEDEE

DIREKSl

Direktur Utama

CHATMONGKOL tersebut

CHANDRA tersebut

WINTORO tersebut

LIMPAPHAYOM tersebut

-Wakil Direktur Utama

penghadap tuan FREDl

A
,

penghadap Iuan DJOKO

-Dire ktur

penghadap Iuan KIRANA

*

penghadap Iuan ANDRE

HERMAN BRAMANTYA PUTRA

(daiam Kartu Tanda Penduduk

lettulis A. H, BRAMANTYA

PUTRA) tersebut

penghadap tuan PADUNGSAK

Direktur

,

THANAKIJ terseb ut ; --".-

: penghadap tuan JusNAN

9



-Direktur

<- 11

-Direktur

-Dire ktur

-Direktur In dependen

RUSLAN tersebut;

: penghadap tuan STEPHANUS --"--

DEMO WAWIN (daiam Kartu -----

Tanda Penduduk tertulis

__^I

tersebut -----------..."-----

Selanjutnya kami ingin me in perkenalkan Loinbaga Profesi dan ------

STEPHANUS DEMO W) tersebut;

: penghadap tuan YULIUS

Penunjang Pasar Modal yang me inbantu pada Rapat ini adalah:------

KURNIAWAN GoZALl tersebut; -

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

Ibu DENI THANUR, Sariana Ekonomi, Sariana Hukum,

W U RW ANT O t e rs e b ut ; - - -"..-....~ ~

: penghadap tuan MULIANTO -------

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang

telah kami minta kesediaannya untuk me inbuat berita acara------

Rapat Urnum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk o1eh Perseroan yakni------

Kantor Akuntan Pub!ik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan "------

Rekan - o member firm of Pricewoterhoz, secoopers yang --------

diwakili o1eh tuan DANIEL KOHAR, Sariana Ekonomi,

Ko nsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan yakni Armand--------

Cer!!/led PMblic Aceownto?It;

Yapsunto Muharamsyah cad Farmers (AYMP) Atetier Of Law --

yang diwakili o1eh tuan ARIE ARMAND, Sariana Hukum, Lex -

Legibars Magister;

Sedangkan Biro Administrasi Efek Perseroan adalah

PT. DATINDO ENTRYCOM yang diwakili o1eh tuan

4
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-,,-,.-.
MUHAMMAD FARHAN. ----.....------....----~------------------.....

. .<- . 1<

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

dilakukan registrasi akan tatapi perkenankan saya me inbacakan -----

pokok-pokok tata tertib yang akan diberlakukan pada saat Rapat"~--
In I: *........--------........_____.........

I. Peserta Rapat-----"--------------,________________.,____________...,,,,,,,,

I ', PGSerta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya-----
torcatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada --------

tangga122-02-2019 (dua puluh dua Pebruari dua ribu--------~--

sembilan belas). ---------"-------------:--------------------------~----

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

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

c. Peserta Rapat yang datang Ierlambat setelah ditutupnya masa -

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

diperhitungkan dalam in enetapkan kuor urn in aupun -------------

pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi ---

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

2, Feinimpin Rapat -------------.."----------~~"""""~~~~~~~~~~~~'~"""'

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

yang ditunjuk o1eh Dewan Komisaris P erseroan. -------~------------

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

Kuorum untuk menentukan sahnya Rapat ditentukan SOSuai ~------

dengan Anggaran Das ar Perseroan dan acara Rapat. ----------------

4. Tanyajawab-----------------..."'""'~~~~~~~~~"""""'~"'~~~~~~~~~~~~~~

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

mengajukan p endapat at au pertanyaan yang berhubungan ------

d e n ga n a c a r a Ra p at . " - - - - - - - ~ .. . .. . .. . ' ' " " ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ' '

b. Sobelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham ---"---

11
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^..../,

<-

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

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

5 H k S r __,_,...................................__._____

a. Tiap-tiap sabam memberikan hak kepada pemegangnya untuk -

in e n g el u a r ka n I ( s at u) s u ar a. - - - --- - - -- - - - - - -.......... ..............

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

.I

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

s uaranya itu mewakili SGIuruh jumlah saham yang---------------

dimilikinya, kecuali untuk Kustodian yang mewakili -----------

ke p e n ti n g an b e b e rap a p ein e gan g s a ham. --- - -- - - -- - -- - -- -- -- - --. -- -

--^

6. Keputusan Rapat--------------------------------------------"-"-----------

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk-------

inufakat, apabila musyawarah untuk inufakat tidak tercapai, ---~~"

in aka dilakukan pemungutan suara, sesuai ketentuan Anggaran---

asar erseroan ----------------------------------------------------------

7 P e in u n ut an S u a r a . - ~ . . " . . .. . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

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

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

P eini in pin R a p at me n e n tu ka n I ai n . --- - - --........................ _ - -_ _ _

a. Feinungutan suara 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

solanjutnya dihitung o1eh Notaris,

(ii) KGdua, mereka yang tidak memberikan Suara (Abstain)--

at au Blangko diminta untuk menyerahkan kartu suaranya

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

12



I P''UgaS dan selanjutnya djhjtung o1eh NotariS- -
I "") "'Uai dengan Pasa1 15 ayat (5) Anggaran Dasar

< ..\

,--^.....

Perseroan, jumlah suara Abstain at au Blangko dianggap -

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas --

I (") SUara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung --
pomegang saham yang mengeluarkan suara.

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan daiam

(v)

Rapat.

Selanjutnyajumlah suara yang tidak setuju akan

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

diperhitungkan dengan suara yang sah dan seiisihnya ----

merupakan jumlah suara yang setuju.

diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak -------

berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara

I

dilakukan, in aka yang bersangkutan dianggap menyetujui------

- S etelah pembawa acara me inbacakan tata tertib Rapat, penghadap -----

tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut dalam jabatannya selaku -

segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Komisaris Utama dan In dependen Petseroan terlebih dahulu

t

menyampaikan kata sambutan Repada para pesorta Rapat sebagai ------

berikut :

' I

*penghadap tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut:

"Selam at pagi dan lissa/am"o10ik, ,in War@hind!3,110hi \@60rokai"h -

dan salam seiahtera untuk kita semua, pertaina-tama inarilah kita-"-

panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha -

Esa yang karena ridhonya kita dapat berkumpul dalam keadaan -----

sehat menghadiri Rapat Urnum Pemegang Saham Tahunan PT INDO

TAMBANGRAYA MEGAH Tbk yang diadakan pada hari ini Senin,
,

I .I

I ,

I :

1.1
I ^I
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25-03-2019 (dua puluh Iima Maret dua ribu sembilan belas) ---------

.<- . ,\

bertempat in Jakarta.

Selanjutnya sebagaimana telah disampaikan o1eh pembawa acara, -

Rapat ini akan mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan

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

pembawa acara. "

-Seianjutnya penghadap tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut ---

menjelaskan bahwa penghadap SGIaku Komisaris Utama dan

--- - ---^

In dependen telah ditunjuk o1eh Dewan Komisaris sesuai dengan -------

Surat KGputusan Dewan Komisaris nomor 0978/L/ITM/CorSec/2120/9

tertangga122-02-2019 (dua puluh dua Pebruari dua ribu sembilan -----

belas) tentang The Appoin!men! of Ihe Me 81ing Chairman for PT In do -

Tombongroya Megah 76k A 71nt!o1 Genero! Meeting of Shareholders, ---

yang rotokopi sesuai dengan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini* -

akan bertindak SGIaku Pemimpin Rapat, guna memenuhi ketentuan "-"-

pasa1 14 ayat I Anggaran Dasar Perseroan.

-Kernudian Pemimpin Rapat menyampaikan secara singkat mengenai--

kondisi urnum Perseroan pada saat ini sebagai berikut:

~

*penghadap t"an DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut:

Saat ini Perseroan dalam kondisi sehat. Untuk tabun buku 2018 ---

(dua ribu delapan belas), Perseroan mencatat keuntungan sebesar -

UsD 258,700,000, - (dua ratus Iima putuh delapanjuta tujuh ratus-"

ribu Dollar Amorika Setikat) atau UsD 261,951,000, - (dua ratus ~.

enam puluh satujuta sembilan ratus Iima puluh satu ribu Dollar ----

Amorika Setikat) sesudah me in perhitungakan interes! minoritas di -

ariak perusahaan ITM at au naik dengan 4% (empat persen)

dibandingkan keuntungan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang I'

sebesar UsD 252,700,000, - (dua ratus Iima puluh duajuta tujuh ----
,
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ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditengah kondisi global dan -----

in d ustri b at ub ara y a rig in as i h b eluin s t abil, --- -~ --- - -- ~-- -- - - --- ---- - --- -

POSisi keuangan Perseroan juga cukup kuat. Per Desember 2018 ~---

(dua ribu delapan belas), Perseroan me in punyai kas sebesar --~------

UsD 368.200.000, ~ (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus -

ribu Dollar Amerika Serikat) dan tidak me iniliki hutang bank.

Menurut evaluasi yang dilakukan o1eh Dewan Komisaris, Perseroan

sudah me matuhi dengan baik prinsip-prinsip dan aturan-aturan tata

kelola perusahaan yang baik sepanjang tahun 2018 (dua ribu --------

delapan belas)."-"----------"""'~~~~~~~~~""""'~~~~~~~~~~~"""""~~~~

.<- . 11

-Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasa1 13 ayat 2 dan 3 Anggaran ----

Dasar Perseroan: -......"---------........"-

Penguinuman Rencana Rapat telah dimuat dalam Harian Kontan ---

pada tangga108-02-2019 (delapan Pebruari dua ribu sombilan-------

belas)' ----""""~~~~~~~~~~~"""'"~~~~~~~~"""""~~~~~~~~~~~~~""""""

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

tangga125"02-2019 (dua puluh Iima Pebruari dua ribu sembilan ----

e as)' -~~~~""""

~

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak ~-

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

penambahan mata acara Rapat ini, o1eh karenanya sesuai dengan ------

Pemanggilan yang dimuat dalam Harian Kontan, Rapat akan ------------

dil an gs u n g ka n d e rig a n in at a ac ara : - - - --- - - - -- - - - - -" - - - -- -- - - - ---- - - - - - - -- - - - -

I. Persetujuan at as Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ---------

I I

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 20 18 (dua ribu delapan ------

belas).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku -----

2018 ( d u a rib u deI ap an b elas ) . - - - -- - - - --- - - -"~ - - - --- - - - - --- - - - - - "-- -- - ~ ~ ~ ~

......."..----------........""--------..........

15
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3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan ----

.~-

tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan -------

11

belas).

4, Penetapan reinunerasi bagi anggota Dowan Komisaris dan Direksi--

Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). "-------

5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasa1 19 ayat 2.

6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

7. Laporan Fenggunaan Dana Hasil Penawaran Urnum Perdana. --------

-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 pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat ----

akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk inufakat,

-Apabila musyawarah untuk inufakat tidak torcapai, keputusan ~--------

diambil me Ialui pemungutan suara, dan para pemegang saham

diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan

I'

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 -

t:

acara rapat yang betsangkutan.

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

terlebih dahulu me mastikan apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi

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

kepada Rapat jumlah saham yang hadir dan at au terwakili dalam""-"---

Rapat

-SGIanjutnya saya, Notaris, menginformasikan hal~hal sebagai ---------
-^

4
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berikut:

Feinimpin Rapat yang terhormat,

.<- . ,\

berdasarkan laporan dari PT, DATINDO ENTRYCOM selaku Biro--

Administrasi Efek, para pemegang saham at au kuasan a an sah -

yang hadir dalam Rapat ini adalah bonumlah 910,881,870

(sembilan ratus sepuluh juta delapan rat"s delapan pmluh satu --

rib" dejapan ratus tmjuh puluh) saham atau 83,068% (delapan---

p"lull tiga koma in o1 enam delapan persen) dari 1,129,925.000----

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

puluh Iima ribu) saham dikurangi dengan treasz!ry $100k sebesar ----

33,369,100 (tiga puluh Iigajuta tiga ratus enam puluh sembilan ----

ribu seratus) saham.

Sesuai dengan pasa1 15 ayat I anggaran dasaT Perseroanjz, neto -----

pasa186 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---"

tentang Perseroan Terbatas ("I. ^U PT") It}ICJO Pasa126 Peraturan ----

Otoritas Iasa Kouangan nomor 321POJK. 04/2014 tentang Rencana --

Dan Penyelenggaraan Rapat Urnum Pemegang Saham Perusahaan ---

Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 32"), Rapat untuk mata

acara

dilangsungkan apabila dihadiri o1eh pemegang saham at au kuasanya

yang sah yang mewakili Iebih dari }^ (satu per dua) bagian dari -----

pertaina, kedua, ketiga, keempat, dan keenam dapat

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

SOSuai dengan pasai 88 UupT, Rapat untuk mata acara kelima --"---

dapat dilangsungkan apabila dihadiri o1eh pemegang saham at au ----

kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -

bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

01eh karenanya SOSuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan, in aka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah -~--
,

.I
,I
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^.,...,-
terpenuhi. "

' .'- ' I\

-Kernudian sebelum me masuki acara Rapat, Pemimpin Rapat

menyampaikan bahwa mengingat semua persyaratan dalam Anggaran -

Dasar Perseroan balk mengenai Penguinuman, P Ginanggilan in aup un---

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

Maha Esa, Pornimpin Rapat menyatakan Rapat Urnum Pemegang -------

Saham Tahunan pada hari Senin, tangga125-03-2019 (dua puluh Iima-

Maret dua ribu sombilan belas) pada puku109.22 (sembilan Iewat dua

puluh dua menit) Waktu Indonesia Bagian Barat secara resini dibuka. -

- S elanjutnya Pemimpin Rapat me mas uki pemb ahas an masing- masing--

mata acara Rapat yaitu sebagai berikut:

I ^

-MATA ACARA PERTAMA:

Pers etujua, I at as Lap oran T ah " na n da n F e " gesa h a n Laporan -------

Keuangan Perseroan runtuk tahun buku 2018 (duna ribu delapam ----

KETUK PALU 3 (TICA) KALl

belas).

-Setelah dipersilahkan o1eh Pemimpin Rapat, penghadap tuan

KIRANA LIMPAPHAYOM tersebut selaku Direktur Utama

~

menyampaikan laporannya sebagai berikut:

*penghadap tman KIRANA LIMPAPHAYOM tersebut:

Thank you, Mr. ChQirma, ?.

Shareholders, Ladies and Gentlemen, in accordance with Article 66

of the Company Law Number 40 year 2007 (!wo rho"sand on of-------

seven) and Am^Ie 11 parogr@ph 2 of !he Company 's Articles of ----

Assoctqiion, Ihe Bo@rd of Directors is obliged io submit !he An"1101

Repor! to the General Meeii"g of Shareholders I, porn close

examination by the Board of Commissioners. The A"MMOI Repori is -

made up of !he Company 's Operations Report, Fillo, ICio! StQtement,
,
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---.-^

Repor! o12 Ihe Corporo!e Enviro?linenio/ and Social Responsibility -.

and Sz, pervisory Duly Report from Ihe Board of Commissioners.

The Annual Reportfor !he Financial year 2018 (Iwo thousand and -

.<- 11.

eighteen) has been provided 10 Ihe Shareholders in Altnz, @I

General Meeting of Shareholders ' Kit at !he rime of regis!ra!ion. ---

Under the above considerations, please allow the Boord of

Direc!ors on Ihis occasion to deliver Ihe Repor! in rhe form of------

preseniQiion on !he Company 's activities dt, ring the Financial year

of 2018 (two Iho Msqnd and eigh!gen) and Financial State menis ------

consisting of the Conso!Idaied Staremeiii3 of Financial Postiio?a ----

and Consolida!ed State meni of Comprehensive Income for Ihe -------

Financial year ended qs q! 31-12-2018 (!he Ihir!yfirst day of-------

December Iwo thousand and eigh!gen) as well OS the Repori on ---"~

the Corporale Environmento1 and Social Responsibility that will be

presented by oafr In dependeni Dirge!or Mis!er Mallianio. "

-Setelah dipersilahkan o1eh penghadap tuan KIRANA

LIMPAPHAYOM tersebut, penghadap tuan MULIANTO tersebut "-----

selaku Dire ktur In dependen Perseroan menyampaikan Laporan ---------

Kegiatan P erseroan, Laporan KG uangan serta Laporan Pelaksanaan ----

Tanggung Jawab SOSial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku--

20 18 (dua ribu delapan belas) yaitu sobagai berikut :

* penghadap to an MULIANTO tersebut:

"Presentasi ini akan kami inulai dengan Laporan Kegiatan

Perseroan seiama tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Perseroan---

mencatat be be rapa kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya -

yaitu:

Pada tangga123-03-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan

belas) ^orseroan menyelenggarakan Rapat Urnum Pemegang------
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,---/-
Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2017 (dua ribu Iujuh

'- I\

belas) yang dilaksanakan di Hotel She raton Jakarta dan Rapat ---

menyetujui pembayaran sisa dividen tunai sebesar

Rp. 1,840, - (seribu delapan ratus Ginpat puluh Rupiah) per saham

pada 20-04-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas).

Pada tangga126"04-2018 (dua puluh enam April dua ribu ---------

delapan belas), Perseroan me Iakukan penandatanganan

keriasama dengan Kebun Raya Purwodadi daiam bidang

Keanekaragaman Hayati yang dilakukan selama periode waktu -"-

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan 2020 (dua ---

ribu dua puluh).

Pada tangga128-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu---

delapan belas), Perseroan menyelenggarakan Rapat Urnum --------

Feinegang Saham Luar Biasa yang bertempat di Hotel Sheraton--

Jakarta dalam rangka me Iakukan perubahan koin POSisi Dewan----

Komisaris dan Dewan Direksi serta me rubah Anggaran Dasar ----

Perseroan pasa1 19 ayat (2).

t

Kernudian pada tangga1 15-10-2018 (Iima belas Oktober dua ribu

delapan belas), P erseroan menyelenggarakan acara peluncuran ---

nilai-nilai inti yang baru yang disebut sebagai Banpz, Heart ------

bersamaan dengan peluncuran Corporate Identity baru untuk "----

mendukung nilai-nilai inti tersebut menjadi budaya perusahaan --

dimana identitas baru tersebut menggambarkan bisnis yang -------

lobih dinamis dan somangat yang Iebih berwarna.

Pada tangga123-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu -------

delapan belas), P ers Groan mengumumkan pembagian dividen -----

interim tunai untuk kinerja paruh pertaina tahun buku 2018 (dua

ribu delapan belas) sebesar Rp. 1,420, - (seribu empat ratus dua ~
,

^
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I P"'h Rupiah) per Iembar saham.
I ~ ''da bUlan yang samajuga, tepatnya tangga130-10-2018 (tiga-~~

<- 11

puluh Oktober dua rib u delapan belas), Perseroan kernbali--------

menyelenggarakan ITM Innovation Convention yang ke- I O -------

(kesepuluh) yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Konvensi ini bertujuan me macu para pekerja untuk meinbuat-----

ide-ide baru dan in ovasi, me Ialui Program Keiompok

Peningkatan Aktivitas Keria (KOMPAK), sehingga dari tahun ke

tahun berbagai in ovasi terus dihasilkan dan mendukung

pencapaian keunggulan kinerja Perseroan dalam hal manajemen -
in UtU.

I~ 'ada tangga129-11-2018 (dua puiuh sembjlan Nopember dua ----
ribu delapan belas), Perseroan menyelenggarakan Paparan Publik

untuk kinerja Perseroan selama kurun waktu sembilan bulan -----

pertaina tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang berlokasi di -

BUTSa Efek Indonesia, Jakarta.

I ~ 'ada tangga108-12-2018 (delapan Desember dua ribu dejapan ---
belas), Perseroan me in peroleh penghargaan "Gold Rank" untuk --

Laporan Keberlanjutan pada ajang Asia Sustainabiltty Report ----

Rating dari Iembaga National Centre for Sus!dinobi/try

Reporii"g (NCSR).

Dan pada tanggal I 0- 12-20 18 (sepuluh Des ember dua rib u -"------

delapan belas) P erseroan kernbali menerim a penghargaan ---------

dibidang GCG sebagai Best-Nori Financial Lisied yang

penilaiannya dilakukan berdasarkan ASEAN CG Scorecard. -------

Penghargaan tersebut diberikan o1eh Indonesian Instit"te of------

Corporate Direc!orship (11CD)

KernudianI:ami Ianjutkan untuk me maparkan Laporan Keuangan ---
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Perse roan yang dimulai dari Laporan P OSisi Keuangan ------.........~

Konsolidasian .............................................,_..______________

Nilai Total Aset Konsolidasian Petseroan pada tahun 2018 (dua ribu

dejapan belas) sebes ar Us D 1,443.000.000, - (satu iniliar empat -----

ratus empat puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat), meningkat 6%

(enam persen) at au sebesar UsD 84,000,000, - (delapan puluh Ginpat

juta Dollar Amerika Serikat) dibanding tahun 2017 (dua ribu tujuh-

belas) yang mencapai UsD 1,359.000,000, - (satu iniliar tiga ratus--

Iima puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat). Kenaikan ------"-

tersebut disebabkan ten adinya peningkatan ASOt Tidak Lancar ------

.< .. t

' I

sebesar 20% (dua puluh persen).

Nilai Aset Lancar Petseroan pada Iahun 2018 (dua ribu delapan-----

belas) mengalami penurunan sebesar 49'0 (Ginpat persen) menjadi ---

UsD 767.000.000, - (tujuh ratus enam puluh Iujuhjuta Dollar -------

Amorika Sorikat) dibanding tahun 2017 (dua ribu tujuh belas),------

sebesar UsD 797,000,000, - (tujuh ratus sembilan puluh tujuhjuta--

Dollar Amerika Serikat). Penyebabnya adalah penurunan pada akun

Kas dan Setara Kas, Pajak Dibayar Dimuka dan Pajak Penghasilan -

Badan. Namun penurunan pada akun-akun tersebutjuga diimbangi -

o1eh peningkatan pada akun Piutang Us aha dan Pajak Lain-lain -----

, I,

I I

.I

Dibayar Dimuka.

Nilai Kas dan Setara Kas Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu------

delapan belas) mengalami penurunan, menjadi sebesar

UsD 368,000,000, - (tiga ratus enam puluh delapanjuta Dollar------

Amerika Serikat) dari sebelumnya sebesar UsD 374,000,000, - (Iiga

ratus tujuh puluh empat juta Dollar Amerika Serikat). Dalam hal ---

ini Perseroan mainpu menghasilkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi yang Iebih baik, sebesar UsD 355,000,000, - (tiga ratus ----
^

,
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Iima puluh Iimajuta Dollar Amerika Serikat) di tahun 2018 (dua ---

ribu delapan belas) dibandingkan UsD 319,000,000, - (tiga ratus----

sembilan belasjuta Dollar Amerika Serikat) ditahun 2017 (dua ----

.~ .. t

ribu tujuh belas).

Untuk menjaga pertum buhan dan kesinambungan Perusahaan, -----"-

berbagai aktivitas invest asi berupa, pembelian asse! tetap dan ----""

biaya eksplorasi telah dilakukan di tahun 2018 (dua ribu delapan---

belas), sehingga Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas--

Invest asi mengalami peningkatan, menjadi U SD I 09,000,000, -

..~~.\

(seratus sembilan juta Dollar Amerika' S'erikat) dari

UsD 74.000.000, - (tujuh puluh empatjuta Dollar Amerika Serikat)

pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Aktivitas Pendanaanjuga--

mengalami peningkatan, yang disebabkan o1eh kenaikan

pembayaran dividen tunai, yang Iebih besar di tahun 2018 (dua ribu

delapan belas) senilai UsD 249,000.000, - (dua ratus empat puluh -

sembilan juta Dollar Amerika Serikat) dibandingkan

UsD 199,000,000, - (seratus sembilan puluh sembilan juta Dollar ---

Amerika Serikat) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Nilai Piutang Us aha meningkat sebesar 23% (dua puluh tiga---------

persen) menjadi UsD 217,000.000, - (dua ratus tujuh belasjuta -----

Dollar Amerika SSTikat), bila dibandingkan periode sebelumnya ----

yaitu sebesar UsD 176,000,000, - (seratus tujuh puluh enamjuta----

Dollar Amerika Serikat). Kenaikan ini disebabkan o1eh piutang

PT Gas Emas yang berasal dari transaksi penjualan bahan bakar ----

minyak sebesar UsD 31,000,000, - (tiga puluh satujuta Dollar ------

Amerika Serikat) danjuga piutang at as penjualan batubara yang----

ten adi di tabun 20 18 (dua ribu delapan belas).

Nilai Petsediaan Perseroan terdiri dari batubara, bahan bakar -------
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- I

-----
minyak, s uku cadang dan bahan-bahan pendukung, dikurangi--------

. .<- . .q

penyisihan untuk persediaan suku cadang dan bahan-bahan

pendukung us ang, danjuga penyisihan untuk penurunan nilai -------

persediaan bahan bakar minyak. Nilai Petsediaan pada tabun 2018 -

(dua ribu delapan belas) mengalami sedikit penurunan menjadi -----

UsD 108,000,000, - (seratus delapanjuta Dollar Amerika Serikat) --

dari sebelumnya UsD 109,000,000, - (seratus sembilan juta Dollar--

Amerika Serikat) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Kondisi--

tersebut disebabkan o1eh penurunan persediaan bahan bakar minyak

PT Gas Binas. Kondisi sebaliknya, nilai persediaan batubara --------

mengalami peningkatan disebabkan bertambahnya inventori ---------

batubara dari hasil produksi batubara terutama di kuartal ke-4 ------

I

(keempat) tahun 2018 (dua ribu delapan bolas).

Nilai Aset Tetap Petseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan ------

belas) mengalami peningkatan 2% (dua persen) menjadi sebesar ----

UsD 227,000,000, " (dua ratus dua puluh tujuhjuta Dollar Amerika

Sorikat) dari periode sebelumnya sebesar UsD 223,000,000, - (dua -

~

ratus dua puluh tiga juta Dollar Amorika Serikat). Hal ini

disebabkan adanya penambahan Aset Tetap sobesar

UsD 58.000.000, - (Iima puluh delapan juta Dollar Amerika ---------

S erikat), namun diimbangi dengan biaya penyusutan sebesar ---"-""-

UsD 50,000,000, - (Iima puluh juta Dollar Amerika Serikat), -.....*.

pelepasan aset dengan nilai bersih sebesar UsD 400,000, - (empat -

ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan juga selisih kurs dari --------

penjabaran laporan keuangan sebesar UsD 3,000,000, - (tigajuta ---

Dollar Amerika Serikat).

POSisi Total Liabilitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2018----

(dua ribu delapan belas) sebesar UsD 473,000,000, - (empat ratus -

,
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tujuh puluh tigajuta Dollar Amerika Serikat). Jumlah ini

mengalami peningkatan sebesar 18% (delapan belas persen) ---------

dibandingkan dongan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-----

UsD 401,000,000, - (empat ratus satujuta Dollar Amerika Serikat).

Hal ini dikarenakan tenadinya kenaikan pada akun Liabilitas -------
.<- 11

Jangka Pendek in aupun Jangka Panjang.

Nilai Utang Us aha Perseroan pada Iahun 2018 (dua ribu delapan----

belas) adalah sebesar UsD 194,000,000, - (seratus sembilan puluh --

empatjuta Dollar Amerika Serikat). Jumlah ini mengalami

peningkatan sebesar 27% (dua puluh tujiih persen) dari periode -----

sebelumnya yaitu sebesar UsD 153,000,000*- (seratus Iima puluh -

tigajuta Dollar Amerika Serikat). Saldo utang us aha berasal dari -

pembelian suku cadang, batubara, bahan bakar, jasa penambangan, "

danjasa lain-lain. Mayoritasjumlah yang terutang akan

dibayarkan kepada PT Painapersada Nusantara sebagai kontraktor -

tambang pihak ketiga dari ariak us aha Perseroan yaitu

PT In do minco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto

Ekatama.

Ekuitas Perseroan terdiri dari enam komponen, yaitu Modal Saham,

Tambahan Modal Disetor, Saham Treasuri* Translasi Mata Uang----

Asing, Cadangan Lindung Nilai Arus Kas dan Laba Ditahan, Secara

keseluruhan nilai Ekuitas Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu ~----

delapan bolas) mengalami sedikit peningkatan, sebesar I% (satu----

persen), menjadi UsD 970.000,000, - (sembilan ratus tujuh puluh ---

juta Dollar Amerika Serikat), dari periode sebelumnya yaitu --------

sebesar UsD 958,000,000, - (sembilan ratus Iima puluh delapanjuta

Dollar Amerika Serikat). Hal ini disebabkan o1eh kenaikan Laba ---

Ditahan s^!besar 3% (tiga persen) dari UsD 585,000,000, - (Iima ----
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ratus delapan puluh Iimajuta Dollar Amerika Sorikat) di tahun

2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi UsD 600,000,000, - (enam

ratus Juta Dollar Amerika Serikat) diIahun 2018 (dua ribu delapan

belas)

Untuk Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan berdasarkan

hasil kegiatan operasional tahun 2018 (dua ribu delapan belas)

Perseroan me in bukukan Pendapatan Bersih sebesar

UsD 2,008,000.000, - (dua iniliar delapanjuta Dollar Amorika

Serikat). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 19%

(sembilan belas persen) dari sebelumnya, yaitu

UsD 1,690. o00,000 (satu iniliar on am ratus sembilan puluh juta

Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)

Kenaikan pendapatan ini terutama disebabkan o1eh Iebih tin in a

rata-rata hargajual batubara dari UsD 72.7 (tujuh puluh dua koma

tujuh Dollar Amerika Serikat) per ton di tahun 2017 (dua ribu

tujuh belas) menjadi UsD 81,0 (delapan puluh satu koma nol

Dollar Amerika Serikat) per ton di tahun 2018 (dua ribu delapan

belas). Seiain itu volume penjualan batubara Perseroan juga

mengalami peningkatan pada tohun 2018 (dua ribu dejapan belas)

menjadi sebesar 23,500,000 (dua puluh tigajuta Iima ratus ribu)

ton dari volume penjualan sobesar 23.100.000 (dua puluh tigajuta

seratus ribu) ton pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)

Seiring dengan meningkatnya Pendapatan Bersih Perseroan Nilai

Be ban Pokok Pendapatan Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu

delapan belas) juga mengalami peningkatan sebesar 20% (dua

puluh persen) menjadi sebesar UsD 1,424,000.000 (satu iniliar

empat ratus dua puluh empat juta Dollar Amerika Sorikat)

dibandingkan dongan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar

,-

~

,
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UsD 1,184,000.000, - (satu in11iar seratus delapan puluh Ginpat------

.<-

juta Dollar Amerika Serikat). Adapun faktor-toktor yang

I\

me in pengaruhi kenaikan tersebut adalah Biaya Penambangan, Biaya

Royalti, Transportasi B atubara, Gaji dan Tunjangan dan Biaya------

Bahan Bakar Minyak.

Biaya Penambangan me liputi biaya terkait aktivitas overburden, ---

penambangan batubara, pengangkutan batub ara dan reklamasi -------

tambang. Kontribusi biaya penambangan pada tahun 2018 (dua ribu

dejapan belas) adalah sebesar 45% (empat puluh Iima persen)-------

torhadap total Be ban Pokok Pendapatan, dengan nilai sebesar -------

UsD 643,000,000, - (enam ratus empat puluh tigajuta Dollar -~------

Amerika Serikat)

Hal ini mengalami peningkatan sebesar 14% (Ginpat belas persen) --

dibanding tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yaitu sebesar

UsD 566,000,000, - (Iima ratus enam puluh enam juta Dollar --------

Amerika Serikat).

Biaya Royalti dibayarkan sesuai volume penjualan batubara yang -

dipasarkan. Be saran biaya Royalti pada Iahun 2018 (dua ribu -------

delapan belas) mencapai UsD 235,000,000, - (dua ratus tiga puluh-~

Iimajuta Dollar Amerika Serikat), meningkat sebesar 10% (sepuluh

person) dibanding tahun 2017 (dua ribu tojuh belas) yaitu sebesar--

UsD 213,000,000, - (dua ratus tiga belasjuta Dollar Amerika -------

Serikat). Kenaikan tersebut dipengaruhi o1eh peningkatan barga ----

jual batubara dan volume penjualan.

Seialan dengan faktor-faktor tersebut di at as, Perseroan mencatat --

Laba Kotor pada tahun 20 18 (dua ribu delapan belas) sebesar -------

UsD 584,000,000, - (Iima ratus delapan puluh Ginpat juta Dollar ----

Amerika Serikat). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 16% -----
,
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(enam belas persen) dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu-~.-.

tujuh belas) sebesar UsD 505,000,000, - (Iima ratus Iimajuta -...-..

Dollar Amerika Serikat). Margin Laba Kotor Perusahaan pada ----.-

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) mencapai sebesar 29% (dua---~

.< ... puluh sembilan persen). Nilai tersebut sedikit mengalami

I ^

penurunan dibanding tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar-----

30% (tiga puluh persen). Hat ini terutama dipengaruhi o1eh

peningkatan biaya penambangan di tahun 2018 (dua ribu delapan---

belas) yang disebabkan o1eh kenaikan harga bahan bakar minyak. -

Sohingga dari faktor-faktor yang telah duelaskan sebelumnya, pada

akhirnya Laba Tahun Benalan yang Dapat Didistribusikan Kepada -

Pemilik Entitas Induk sebesar UsD 262,000.000, - (dua ratus enam "

puluh duajuta Dollar Amerika Serikat). Perolehan tersebut

meningkat sebesar 4% (empat pers en) dari pe rolehan p eriode--------

sebelumnya sebesar UsD 253,000,000, - (dua ratus Iima puluh tiga -

juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh~------

belas)

~

Kernudian kami akan movielaskan mengenai kegiatan penj ualan ----

batubara Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu dejapan belas)--------

dibandingkan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Volume penjualan

batubara P erseroan mengalami peningkatan sebesar 2% (dua --------

persen) dari 23,100,000 (dua puluh tigajuta seratus ribu) ton pada-

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi 23,500,000 (dua puluh -

tiga juta Iima ratus ribu) ton pada tahun 2018 (dua ribu delapan ----

belas), yang dis ebabkan o1eh meningkatnya jumlah prod uksi "-------

batubara Perseroan pada tahun 20 18 (dua ribu delapan belas) yang -

terutama berasal dari tambang PT Bharinto Ekatama, PT Kitadin ---

Embalut dan tambang PT 10rong Barutama Greston. Selain itu ------
,
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--^
penjualan batubara yang berasal dari pihak ke-3 (ketiga) juga -------

mengalami peningkatan menjadi 2,000.000 (dua juta) ton pada -"""-"

.<-

tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

11

Seiring dengan peningkatan harga batubara di pasar global dan -----

serta masih tingginya permintaan pasokan batubara di pasar ---------

internasional, terutama permintaan dari China, mengakibatkan ------

Perseroan mengaiami peningkatan rata-rata hargajual sobesar 11%

(sebelas persen). Rata-rata harga jual batubara tahun 2017 (dua ----

ribu tujuh bolas) sebesar UsD 72.7 (tujuh puluh dua koma tujuh----

Dollar Amerika Serikat) per ton menjadi'UsD 81, - (dejapan puluh -

satu Dollar Amerika Serikat) per ton pada tahun 2018 (dua ribu ----

delapan belas).

Kami akan Ianjutkan presentasi ini untuk menjelaskan laporan ------

produksi Petseroan. Dibandingkan dongan Iahun 2017 (dua ribu ----

tujuh belas), total produksi batubara Perseroan pada tahun 2018 ----

(dua ribu delapan belas) mengalami peningkatan sebesar 2% (dua ~

persen) menjadi sebesar 22,100,000 (dua puluh duajuta seratus ----

ribu) ton dari produksi batubara sebesar 21,800,000 (dua puluh-....

satujuta delapan ratus ribu) ton pada tahun 2017 (dua ribu tojuh---

belas).

Ada be be rapa hal yang ingin kami sampaikan disini mengenai-------

kegiatan produksi batubara Perseroan pada tahun 20 18 (dua ribu ---

delapan belas), yaitu:

Total produksi batubara PT. In do minco Mandiri di areal BIOk-------

Timur dan BIOk Barat adalah 12,600,000 (dua belas juta enam ratus

ribu) ton, hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017---

(dua ribti tujuh belas) akibat curah hujan yang tinggi di wilayah----

tambang PT In do minco Mandiri.
^
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PT Trubaindo Coal Mining berhasil me in pertahankan jumlah

produksi batubaranya sebesar 4,700,000 (empatjuta tujuh ratus

ribu) ton

PT Bharinto Ekatama berhasil meningkatkan jumlah produksi

batubara pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi

2,600.000 (dua juta enam Tatus ribu) ton dari produksi sebelumnya

yang sobesar 2,200.000 (dua juta dua ratus ribu) ton

PT, Kitadin Embalut her hasil me in produksi batubara sebesar

1,100,000 (satujuta seratus ribu) ton ditahun 2018 (dua ribu

delapan belas). Sedangkan tambang batubara Perseroan yang

terakhir yaitu PT 10rong Barutama Greston, bethasil mein produksi

batubara ditahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 1,100,000

(satu juta seratus ribu) ton at au naik sebesar 200,000 (dua ratus

ribu) ton dibandingkan dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)

Kelangsungan operasi penambangan Perseroan, tidak torlepas dari

dukungan cadangan batubara (cool reserves) dan sumber daya

batubara (coal resources) yang dimiliki Perseroan

Sampai dengan akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas), total

sumber daya batubara (cool resources) mencapai 1,500,000.000

(satu iniliar Iima ratus juta) ton dan total cadangan batubara (coal

reserves) adalah sobesar 354,000,000 (tiga ratus Iima puluh empat

juta) ton

Untuk me mastikan keberlanjutan us aha pada masa mendatang

Perseroan terus her up aya meningkatkan ketersediaan sumber daya

dan cadangan batubara

Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ITM telah meIakukan

be be rapa up aya untuk me mastikan ketersediaan sumber daya dan

mengoptimalkan cadangan batubara, antara lain dengan cara

,-
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I. Pertumbuhan Organik, yaitu dengan cara meIakukan

.<- 11

pengeboran eks plorasi yang Iebih detail, me in perbaiki dan ------

mengevaluasi perencanaan model desain penambangan, dan -----

metode penambangan, sehingga me ningkatkan optimal is asi -----

I '.

cadangan batubara.

Pertumbuhan An organik, yaitu me Ialui akuisisi tambang --------

batubara, dongan prioritas mendapatkan Iahan baru. Pada tahun

2018 (dua ribu delapan belas), Perusahaan me Iakukan akuisisi -

PT Nusa Persada Resources (NPR) dengan jumlah cadangan ----

sebanyak 77,000,000 (tujuh puluh tujuhjuta) ton batubara ------

bernilai kalori 5,500 kkal/kg (Iima ribu Iima ratus kilo kalori -

per kilogram).

Pada KGsempatan ini, kamijuga akan menjelaskan tentang Laporan-

Standar Mariajemen Mutu, KGs elamatan Keria dan Lingkungan ------

(91, aji!y, Safely and Enviromen!o1) yang digunakan o1eh Perseroan

untuk senantiasa menghasilkan kinerja yang baik.

Di bidang Sistem Mariajemen Mutu, ariak perusahaan Perusahaan, -

PT Jorong Barutama Greston berhasil me in pertahankan sertifikasi

is 0 900 I :20 15. SGIain itu juga, Perseroan berhasil me in peroleh ----

~

penghargaan Plaitnz4m Award untuk bidang 924@/^7y control

proof"clipiiy management dari ASOsiasi Mariajemen M utu dan -----"-

Produktivitas Indonesia pada bulan Nopember 2018 (dua ribu -------

delapan belas).

Seiak tahun 2009 (dua ribu sembilan) Perusahaan me macu para -----

pekerja untuk meinbuat ide-ide baru dan semangat in ovasi, meIalui

Program Kelompok Peningkatan Aktivitas Keria (KOMPAK). -------

Setiap tahun berbagai in ovasi terus dihasilkan guna mendukung ----

pencapaian keunggu!an kinerja Perseroan dalam hal manajemen ----
,
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inutu. Dan pada bulan Oktober 2018 (dua ribu delapan belas)

Perseroan kernbali menyelenggarakan ITM Innova!ion Convention

yang ke-10 (kesepuluh) yang diadakan di Balikpapan, Kalimantan

Timur

Pada bidang Keselamatan Keria, Perseroan meIalui PT in do minco

Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto Ekatama

telah berhasil me in pertahankan Serfitikasi OHSA S 1800 I :2007

(OGOt, pdtionol Healrh o12d Safety Asses men! Sys!gin). SGIain itu

juga, Perseroan menerapkan Sistem Mariajemen Kontraktor, yang

berfokus pada lingkungan dan keselamatan keria, yang ditujukan

bagi kontraktor, secara profesional dan sistematis. Sehingga

pertumbuhan dan keberhasilan iangka panjang Perseroan akan Iebih

ten am In

Pada bulan Pebruari 2018 (dua ribu delapan belas) PT Kitadin

Binbalut dan PT Tambang Raya Us aha Tama berhasil meraih

Penghargaan "Zero Aceiden!" (Nihil Kecelakaan Keria) dalam

meIaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Keria (K3) dari

Kernenterian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Di bidang Lingkungan, Perseroan malalui ariak perusahaannya

PT In do minco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto

Ekatama secara konsisten me in pertahankan dan me matuhi Standar

Sertifikasi ISO 14001 :2015, yang berkaitan dengan Sistem

Mariajemen Lingkungan

Berkaitan dengan penilaian kinerja lingkungan, PT Trubaindo Coal

Mining mendapatkan PROPER Biru dan PT In do minco Mandiri

berhasil me in peroleh sertifikat PROPER Hijau dari Gubernur

Kalimantan Timur untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai

2018 (dua ribu delapan belas)

,-

,
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Dan pada bulan Desember 2018 (dua ribu delapan belas),

' .'- ' I\

PT Trubaindo Coal Mining, PT 10rong Barutama Greston dan "------

PT Kitadin Binbalut berhasil meraih PROPER Sertifikat Biru untuk

tingkat riasional yaitu memenuhi standar peraturan lingkungan dari

Kernenterian Lingkungan Hidup dan KGhutanan Republik Indonesia

untuk tingkat riasional.

Perseroan senantiasa mengedepankan kegiatan bisnis in aup un -------

operasinya untuk selalu bertanggung jawab SOSial setta betwawasan

ramah lingkungan.

Sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan"belas), Petseroan telah -"--

merealisasikan dana Pengembangan Masyarakat (Tanggung-jawab --

SOSial Perusahaan) sebesar Rp 25,400,000.000, - (dua puluh Iima ---

iniliar empat ratus juta Rupiah), yang dialokasikan secara

proporsional untok setiap wilayah pertainbangan, dan disalurkan ke

dalam 4 (Ginpat) kegiatan utama, yaitu pengembangan okonomi, ----

SOSial, lingkungan dan pengembangan masyarakat serta

infrastruktur.

Dalam pengembangan SOSial, Perseroan me Iakukan herbagai macam

program, diantaranya yaitu, program pendidikan, berupa pemberian

be asiswa, pelatihan kepada guru-guru sekolah dan pembangunan ---

sekolah dan ruang kelas. Dalam hal program kesehatan, Perseroan -

memberikan pelatihan bagi para petugas kesehatan puskesmas di ---

lingkup desa sekitar pertainbangan,

Untuk pengembangan ekonomi, Perseroan me Iaksanakan berbagai -

program, diantaranya program pertanian budidaya rumput Iaut, di --

desa Bontang Lestari. Pengembangan program budidaya perikanan -

secara terpadu di wilayah Kitadin Binbalut, program pengembangan

perkebunan karet di sekitar lambang Trubaindo dan program --------

33



-.---

pengembangan in dustri rumah tangga.

' .'- ' I\

Dalam pengembangan infrastruktur, Perseroan me Iakukan

pembangunan jalan untuk akses fasilitas publik, pembangunan ------

sarana kesehatan dan tempat ibadah bagi warga sekitar tambang.

Seiain itu Perseroan juga mein bangun jembatan, untuk warga desa -

di sekitar 10kasi lambang Bharinto.

Perseroan juga me infokuskan diri pada masalah pendidikan,

sebagai bagian kepedulian Perseroan terhadap pendidikan

ariak-ariak bangsa, dan wujud keikutsertaan dalam mencerdaskan ---

kehidupan bangsa, me Ialui program aksi relawan untuk pendidikan,

program belajar cerdas dan program pengenalan tambang kepada ---

ariak-ariak di sekolah.

Demikian kami sampaikan, inohon kiranya dapat diterima den an -

baik, selanjutkan saya kernbalikan kepada Direktur Utama

Perseroan, Bapak Kirana Limpaphayom. " -----

-Kernudian penghadap tuan KIRANA LIMPA pHA YOM tersebut--------

SGIaku Direktur Utama menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -
*

penghadap tuan KIRANA LIMPAFHAYOM tersebut:

"rho"k you Mister Mainon!o for Ihe presento!ion and we hope !he --

yepor! con be agreed @12d approved by the General Me elmg of ------

Shareholders, and now I h@"d it over !o the Chairman of Ihe --------

Meeting. "

~Selanjutnya Pemimpin Rapat selaku Komisaris Utama dan

In dependen menyampaikan Laporan Tugas Fengawasan Dewan ---------

Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan

bolas) yaitu sebagai berikut:

*
penghadap tunan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut:

"Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
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Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan men atur bahwa

Dowan Komisaris meiniliki tugas dan tanggungjawab <1'id"cmr ----

duly) untuk me Iaksanakan duly of core, di mana Dewan Komisaris -

dalam menial an kan kewajibannya hatus me in ahami dan main u -----

. .~- . ,. untuk memberikan riasihat dan arahan bagi Direksi.

Prinsip-prinsip kebijakan Dewan K omis aris dalam me in berikan -----

POTSetujuan kegiatan operasional Perseroan yang dilaksanakan

Direksi adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris me Iakukan pengawasan at as kebi'akan

pengurusan, baik mengenai Perseroan in aupun us aha Perseroan -

dan memberikan riasihat kepada Direksi dalam men' alankan ------

pengurusan Perseroan.

b, KGbijakan dilandasi o1eh itikad baik, kehati-hatian dan ra ~-----

tanggung jawab dan ditujukan pada kepentingan Perseroan dan --

SOSuai dengan in aksud dan tujuan Perseroan.

c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka--

(transpQre"I) kepada Direksi in aupun Feinegang Saham
P erseroan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Dewan ------

Komisaris dibantu o1eh komite-komite sebagai berikut:

I. Komite S"$!@ingb/e Development (SD), Good Corporate

Governance (GCG), Nominasi dan Kompensasi. ---

Fungsi utamanya adalah untuk me in bantu Dewan Komisaris ------

daiam me mastikan implement asi prinsip tata kelola perusahaan --

yang baik dan pembangunan berkelanjutan serta senantiasa -------

me Iaksanakan praktik terbaik datam manajemen perusahaan ------

d e rigan t ugas utama a n ta ra lain : -- -- - ----- --- -- - -

a. untuk menganalisa kebijakan tata kelola perusahaan yan baik
,
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dan Ginban urian berkelan' t I ' k ,

t e r had ap s ein u a p e ra t u ra n y an g b e rl a k u ; - -- - - - - -..... " -- -- -- -..~ ---

b. untuk merekomendasikan kebijakan at as sistem kompensasi -.-

yang adj l;"~~~~~~~~'~~~~~""""~'~~~~'~~~~~~~~~~~""""'"~~~~~~~~'~"

c, untuk menominasi personel yang kompeten untuk mengisi ---.~,... ..

POSisi punc a k yang ko s orig s orta Ine ngama n kan tencana --------

suksesi yang baik untuk Direksi;

d. untuk me mastikan perusahaan dikelola dengan me in perhatikan

aspek keberlanjutan dan operasional dengan dampak sangat ---

minimal Ie rhadap Ii rigkungan ; --------

Komiie Audit dan Pemantauan Risiko---

Komite Audit dan Pemantauan Risiko hertanggungjawab untuk -

me mastikan kontrol internal dan sistem manajemen risiko yang--

dapat menjamin somua potensi risiko yang berkaitan dengan -----

operasional* komersil dan finansial telah dikelola dan dapat------

11

I'.

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

dimitigasi dengan baik serta kepatuhan Ierhadap semua

peraturan yang ada.

Sehubungan dengan peran pengawasan, Dewan Komisaris dengan ~

ini me laporkan bahwa kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2018---

(dua ribu delapan belas) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana

Keria dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui o1eh Dewan ---

Komisaris.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan

sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), antara lain terhadap

hal-hal utama berikut ini:

I. Menyetujui kebijakan, rencana strategis, rencana bisnis dan ------

anggaran tahunan Perseroan; ---........----~~~~~~~~~~~~""""~~~~~~~

2, Merekomendasikan kepada Rapat Urnum Pemegang Saham atas --
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I PenUniUkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Petseroan;----
3. Mengawasi kinerja bulanan Perseroan dibandin kan den an ------

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

,4"'

.<- 11

4. Menyetujui pembagian dividen interim Perseroan;

5. Merekom endasikan kepada Rapat U mum Pemegang Saham --------

Tahunan penggunaan laba bersih Perseroan;

6. Menyetujui akuisisi qsse! baru sesuai we we nangn a;

7. Merekomendasikan ke pada Rapat Urnum Pemegang S aham--------
Tahunan aket reinunerasi D . --------------

8. Meninjau dan me mantau keefektifan p^:nerapan tata kelola--------

perusahaan yang mencakup antara lain Kontrol internal,

kepatuhan, rencana dan kegiatan penutupan tambang; manajemen

risiko, tindak Ianjut dari ternuan audit dan program tanggung ----

jawab SOSial;

9. Mengevaluasi kinerja Direksi dan Komite sesuai den an kriter'

I P ' ''laian kin e rj a yan g telah d it et ap kan - - ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ " ~~
Dewan Komisaris juga telah meinbaca dan menelaah den an---------

seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan KG iatan

Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung

Jawab SOSial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2018

(dua ribu delapan belas).

Laporan KGuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari -----~-

Laporan POSisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif-"--

Konsolidasian per tangga131-12-2018 (tiga puluh satu Dosember---

dua ribu delapan belas) telah diaudit o16h Kantor Akuntan Publik --

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - a member/irm of------.-

Pricewaierho useCoopers. ---

Sesuai den^;an laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan -"---
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,: pada tangga121-02-2019 (dua puluh satu Pebruari dua ribu

'L. ..

sembiian belas), Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar-

dalam semua hal yang material terhadap :

a. POSisi keuangan kon solidasian PT INDO TA M B ANC RAYA -------

MEGAH Tbk dan Ariak Perusahaan tangga131-12-2018 (tiga -----

puluh satu Desember dua ribu delapan belas) dan 2017 (dua ribu

tu ui e as) ----------------"---------------------------------------

b. hasil us aha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang -------

be rakhir pada tanggal-tanggal tersebt!t se s uai dengan Standar -"--

A k u nt a n s i K e u a n g a n d i I rid o n e s i a . '' - - - -- - - - - -- - - - - - - " -.......... - - -~ ~ ~

- S elanj utnya D ewan Ko misaris in enyampaikan pendapatnya bahwa ----

audit at as Laporan KGuangan tersebut telah memenuhi semua standar -

dan peraturan yang berlaku dan menyampaikan agar Laporan Tugas ---

Pengawasan ini agar dapat disetujui o1eh Rapat Urnum Feinegang------

I,

a am --------------------------------------------

-KG mudian Pemimpin Rapat me inb uka kesem patan kepada para -----"--

pe me gang saham untuk mengaju kan pertanyaan/tanggapan terhadap ---

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

mengajukan p ertanyaan dan/at au menyampaikan pendapatny a ----------

dipersilahkan mengangkat tangan.

L
,

,

Pertan aam "--~"--""--~-----------..--.............'-""~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

*Tuan ANDRY ANSJORl selaku pemilik 3,700 (tiga ribu tnnjuh-----

ratus) samam dalam Perseroan ~--------------------.-------------------"

" S Glamat pagi, terima kasih untuk kes ein patannya. P ertama-tama ---

terima kasih Petseroan telah meningkatkan kinerj a Perseroan. -------

Sep erti yang dilaporkan, pendorong utama at as peningkatan ---------

kinerjanya ITM adalah kenaikan hargajual dan volume penjualan --

batu bara. Dengan ini saya ingin menanyakan seberapa penting -----

""..................--.---.-----------.---.

^
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I~~""
me Iakukan trans aksi derivative swap? Dengan tercatat kerugian ----

.<-

transaksi derivQtive dalam Perseroan kurang Iebih

..

UsD 40,000,000, - (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan --

dicatat di dalam cashf!ow kurang Iebih UsD 31,000.000, - (tiga ----

puluh satu juta Dollar Amerika Setikat). Mohon penjelasannya, ----

karena sepengetahuan saya pendapatan sales coatrqc! untuk tahun -

2018 (dua ribu delapan belas) adalah 90% (sembilan puluh persen).

dari total sales, dibawahfix price contraci sebesar 8% (delapan ----

petsen), dan index link sekitar 2% (dua persen), jadi swap itu-------

dimana? Sebab 2 (dua) tahun yang Ialu telah saya sampaikan, jika -

~ ~-~~-

tidak konvensional harap tidak me Iakukan transaksi swap. "

* penghadap tuan MULIANTO tersebut:

Terima kasih Pak Andry* selamat pagi. Mungkin harus dijelaskan -

bahwa, salah satu risiko yang dihadapi o1eh perusahaan batu bara --

adalah fluktuasi dari harga jual dan itu telah menjadi

kebijaksanaan dari perusahan untuk me minimal is it risiko yang --"--

kernungkinan tenadi at as hal itu. Nilai derivative yang di tahun ----

2018 (dua ribu delapan belas) me mang cukup besar hasilnya, -----""-

totalnya UsD 39,000,000, - (tiga puluh sembilan juta Dollar ---------

Amerika Serikat), dimana kurang Iebih UsD 33,000,000, - (tiga -----

puluh tiga juta Dollar Amerika Sorikat) adalah terdiri dari cool-----

swap dan sisanya adalah oil. Jadi daiam hal ini ada 2 (dua) area ----

yang kita Iihat sebagai berisiko untuk berfluktuasi yang akan -------

mengakibatkan 60/10m line kita at au net income kita akan ada-------

risikonya. Mungkin kalau kita Iihat akhir tahun 2017 (dua ribu -----

cojuh belas) harga batu bara kita sekitar UsD 86, - (delapan puluh -"

sriam Dollar Amerika Serikat), dan waktu itu kita perkirakan di ----

tahun 2018 (dua ribu dejapan belas)juga akan sekitar UsD 86, -

t

.
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(delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), jadi pada saat itu-.~~

kita Iihat ke depanjika harga turun dari UsD 86, - (delapan puluh ~~

enam Dollar Amerika Serikat) in aka risiko akan dirujuk kesana, --.-

sehingga kita ambil kebijaksanaan untuk masuk ke program -~------.

derivative ini. Program derivative ini kita rugi dibawah at au -------~

untung dibawah telapi kita bisa untung at au Tugi diatas. Hal ini--"--

adalah prinsip dari program derivative untuk indke 511re agar --------

sinoo/h. Untuk in enj awab pert anyaan yang sekarang* harga bat u-----

bara di tahun 20 18 (dua ribu delapan belas) adalah Iebih dari -------

UsD 100, - (seratus Dollar Amerika Serikat), di 2018 (dua ribu -----

delapan belas). Di PT Trubaindo Coal Mining harganya sekitar -----

UsD 106, - (seratus enamjuta Dollar Amerika Sorikat), Saat itu, ----

*, ..

kita baca sekitar UsD 80, - (delapan puluh Dollar Amerika

Serikat). Jadi artinya kita untung diatas secara physicQl, tapi--------

me mang kita rugi dibawah. Secara gainbaTan pasar kita untung------

Iebih dari UsD 100,000,000, - (seratusjuta Dollar Amerika ----------

S erikat),----...""~"~~~~'~~~~~~""""'"~~~~~~~~~~~~~~~~""""""~~~~~~'~~

Dapat dibayangkanjika tidak ada ini dan keadaan ini berbalik,

pada saat dimana harganya bonar-benar turun sebetulnya ini---------

diharapkan menjadi salah satu buffer. Jadi hal itu sebetulnya salah-

satu prinsip risiko yang kita coba kelola dengan baik, dan kita------

ke in b al i ka n I agi ke p ein e g a n g s a h a in . " - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -,.

,

Pe rta n yaa n : --------~......__,_________,...._......_______________,..._......_

*Tuan ANDRY ANSJORl selaku pemilik 3,700 (tiga ribu tujuh--"--

r a t u s ) s a h a in d a Iain F e rs e r o a n : - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -... - -...... -.. ' ' ' '

"Bukannya itu sudah ada soles contract sebesar kurang Iebih 90%--

(sembiian puluh persen) dari sole? Mengapa harus ada swQp---------

jika sudah ada sales con!Fuer?"
^

----------.........---------..------- -
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* penghadap tuan MULIANTO terseb u t:

.

,

"Betul pak telapi tidak semua/tx price, kebanyakan adalah index---

price jadi based on index. Jadi harga dapat naik dan turun -----------

tergantung dari index. Jika index-nya naik kita mengalami-"---------

kenaikan, jika index turun kitajuga mengalami penurunan, "
. ,.. . .t

e rt a n a a n - - - - - - - - - - - -. . .... .

*Tuam ANDRY ANSJORl selaku pemilik 3,700 (tiga ribu tujuh-----

ratus) saham dalam Perseroan:

"Maksudnya saya karena sudah ada soles contrast-nya, kenapa --""-

harus swap?"

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

* p e n g h a d a p t u a n M U LI AN T O te rs e b " t : .. --....-.... _....,,.._ _ _ _ __ _ ___

"Dilakukan swap karena ada risiko dari sisi harga " -------------------

Pe rta myaa in : --------------~----------......-......--..."~----------------."...

*Tuan ANDRY ANSJORl selaku pemilik 3.700 (tiga ribu tujuh-----

..........~--------------..............."~-

*

ratuns) saha in da Iain Perseroan:---------...",-".---------------."..-...

"Bukannya contrac! sudah ada harga?"

......--....."..---------------...--....

* penghadap tuan MULIANTO tersebut:

"Karena based on index, jadi index link, harga tidak fixed tapi-"----

index 1173k. Tetapi sebagai gainbaran, kita SGIalu mengevaluasi ------

kinerja kita dan solalu berusaha untuk Iebih baik lagi. " ---------------

Pertan aan -------------....-----------

*Tuna" ANDRY ANSJORl selak" penilik 3.700 (tiga rib" tujuh-----

ratus) sahain daIaun Perseroain:-----------.----"~----------------------

"Jadi kerugian hampir UsD 40,000.000, - (empat puluh juta Dollar -

Amerika Serikat) dengan swap berapa ratus ribu juta ton at au -------

berapa ton?" ~............."..--------------..................................-

* p ein gin a d a p t u a n M U LIA N To te rs e b " t : ~.......... __... ___... _.... __...

" S e kit a r 2*0 00.00 0 ( d ua j uta ) ton. " ... - - ---. - - - -" " - - - - --- - - - - - -- - - - - - - --- -
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Pertan aan ------".-......-..--~~~~~~~~ ~

*Tuan ANDRY ANSJORl selaku pemilik 3,700 (tiga ribu tujuh-~.-.

*, ..

ratuns) saha in da Iain Perseroan:-----------.------------------.......~..

"Hanya 2,000,000 (duajuta) ton rugi UsD 40.000.000, - (empat----.

puluh juta Dollar Amerika Serikat)?"

I I

I I

* p e n g h a d a p t u a n M U LIA N T O Ie r s e b u t : -- - - - - -....... __. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _..

"UsD 33,000,000, - (tiga puluh tigajuta Dollar Amerika Setikat) ---

pak, UsD 40,000,000, ~ (Ginpat puluh juta Dollar Amerika Serikat) -

t u t e rin a s u k 111 e . - - - - - . - - - - - - - _ _ _ _ _ _ . . . . . . . .. . _

re rin nyaa n : ----~--------_____............._______________,_.....__._________.

*Tuan JULIANTO WANWAN selaku pemilik 300 (tiga rat"s) -------

saham dalam Perseroan:

"Di rapat sebelumnya telah disampaikan bahwa harga rata-rata batu

bara di Q3 (kuartal Iiga) Iahun 2018 (dua ribLi delapan belas) yang-

dijua1 o1eh ITM sebesar UsD 88, - (delapan puluh dejapan Dollar---

---------------"......-.-------..-

Amerika Serikat). Saat itu harga pasaran berdasarkan New CdSi!e--- I

COQ! sekitar di at as UsD 100, - (seratus Dollar Amerika Serikat),---

in aksimal sebesar UsD 117, - (seratus tujuh belas Dollar Amerika -

Serikat). Pertanyaan saya betapa hargajual rata-rata batu bara di -

Q4 (kuartal Ginpat) tahun 2018 (dua ribu delapan betas) dan untuk -

Januari, Pebruari, dan Maret (jika sudah ada) 2019 (dua ribu------"-

sembilan belas)? Kernudian be rapa modal cos! price (HPP/Harga ---

--------"............--------------~........------.

Pokok Penjualan) batu bara ITM supaya dapat diketahui

ke untungannya be rapa?"

* penghadap tuan JusNAN RUSLAN tersebut:

"B aik terima kasih at as pertanyaanya, pertaina-lain a saya akan ------

menjawab bahwa 911a!ity batu bara yang diproduksi o1eh

PT In do Tambangraya Megah Tbk itu bervariasi, dari kualitasnya -
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4,400 (empat ribu empat ratus) sampai 6.300 (enam ribu tiga ratus)

kalori. Dimana index batu bara New Castle setara dengan 6,322-----

(enam ribu tiga ratus dua puluh dua), dan perbandingan tersebut----

.<_ ' .I

tidak dapat langsung head to head. Tadi sempat disampaikan o10h--

Bapak Mulianto, harga batu bara PT Trubaindo Coal Mining pada -"

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) mencapai UsD 106, - (seratus--

enam Dollar Amerika Serikat). Itu batu bara kualitas global, --------

hampir setara dengan batu bara index Manchaster, jadi

perbandingannya seperti itu pak. Untuk batu bara yang kualitasnya

sama itu batu bara kita itu harganya setara* Sedangkan batu bara ---

dengan index rendah 4,400 (empat ribu empat ratus) do minan -------

a d al a h in 61 ip ut ke IC I in a u p u n H B P . -- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - ----.- - --- - - - - - --

Di Q4 (Kuartal Ginpat) 2018 (dua ribu delapan bolas) dan Q I --------

(kuartal satu) 2019 (dua ribu sembilan belas) karena index pada ----

.

kuartal KGempat itu turun, ICl turun cukup signifikan. Jadi

sebagian batu bara kita ada yang harus dijual dalam bentuk ICl-----

index. Di Q4 (kuartal empat) harga rata-rata sekitar UsD 75, -

(tujuh puluh Iima Dollar Amerika Serikat). Sedangkan in Ql --------

(kuartal satu) 2019 (dua ribu sembilan belas) harganya relatif Iebih

turun daripada Q4 (kuartal empat). Karena Ql (kuartal satu) itu ----

me-refer ke index di Q4 (kuartal empat), sehingga harganya akan -

dibawah UsD 70, - (tujuh puluh Dollar Amerika Sorikat). Untuk ----

cos! price at au barga pokok penjualannya adalah sekitar UsD 64, -

enam puluh Ginpat Dollar Amerika Serikat).'*

-Karena semua pertanyaan telah dijawab, in aka Pointmpin Rapat -------

mengusulkan kepada Rapat untuk:

I. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu

delapan belas), termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2018-
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(dua ribu delapan belas)

2, Mengesahkan : "------....______...,_______....___.__....___.___....

I a- LapOran Keuangan Perseroan Tahun Bukti 2018 (dua ribu
delapan belas) yang telah diaudit o1eh Kantor Akuntan Publik

Tanudiredja, Wibisana Rintis dan Rekan - o mein 681,111m of

Pricewa!erhoi!secoop ers ses uai den gan Lap orannya tertan al

21-02-2019 (dua pululi satu Pebruari dua ribu sembilan belas)
Dewan KomisarisI ', Laporan Tugas Fengawasan dari

13. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada ang ota Direksi da
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala

tanggungan (do 91ti! er de charge) at as tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun BURLi 2018

(dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan terseb ut

tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta Iercermin

dalam Laporan Tahunan dan Laporan KGuangan Perseroan Tahun

Buku 2018 (dua ribu delapan belas)

Kernudian Pemimpin Rapat Inenanyakan apakah usuian an telah

disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk inufak t

Kernudian Feinimpin Rapat menanyakan apakah ada Gine an saham

Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/at au memberikan suara

abstain sehubungan dengan USUI yang diajukan daiam mata acara

pertaina dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk men erahkan

suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh

petugas dan selanjutnya dihitung o1eh Notaris

01eh karena musyawarah untuk inufakat tidak to FCa ai, in ak

Pemimpin Rapat mominta Repada saya, Notaris, untuk meIakukan

perhitungan .suara, dan setolah dilakukan perhitungan suara, tern at a

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut

kartu
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I. Iumlah suara yang abstain sebanyak 923,400 (sembilan ratus dua

puluh tiga ribu empat ratus) saham at au 0,101% (nol koma sat"

in o1 satu persen)

<-

2. Jumlah suara yang tidak setuju : tidak ada;

3. Jumlah suara setuju sebanyak 909,958,470 (sembilan ratus

sembilan juta sembilan rat"s Iima puluh delapan rib" empat

ratus tujuh puluh) saham at au 99,899% (sembilan punluh

sembilan koma delapan sembilan sembilam persen)

Sesuai dengan pasa130 POJK 32, pemegang saham yang memberikan

suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas pe megang s aham yang mengeluarkan s uara

Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak

910,881,870 (sembilam ratus sepul"in juta delapan ratus delapan

puluh satu rib" delapan rat"s tujuh puluh) saham atau 100%

(seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

untuk Rapat ini

Untuk Mata ACara Pertaina Rapat, keputusan adalah sahjika disetujui

o1eh lobih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang

dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan

pasa1 15 ayat I anggaran dasar Perseroanj"inc!o pasa187 UupT

7'31ncto pasa126 POJK 32

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Rapat dengan suara hulat (dengan catata" terdapat pemega"g

saham yang me iniliki 923,400 (sembilam ratus duna p"Iuh tiga rib"

empat ratu s) saham memberikan sua ra abstain) me inutuska"

unt"k menyet"j"i USUIa, I mata acara pertaina dari Rapat, yait"

I. Menyetuj"i Laporan Tahunan Perseroan Tal, un Buku 2018 (duna

ribu delapan belas), termasu k Laporan KGberlanj"tan Tah un
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, I B un k u 2018 ( d u a rib u d ela p a in b ela s ) ; - - - - - - -..- - - -- - - ~...... - - -~.-...

2, M e n gesa h ka n : ----~-------------~------.------.......--------.....-..-.

I a. LapOran KGuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (d"a rib" -~.
'* . .

delapan belas) yang telah dia"wit o1eh Kantor Akinntan -----...

rublik Tanudiredja, Wibisa"a, Rintis dan Rekan - @ member '

firm of Pricew"rer/, 0"secoopers ses u ai d en ga n L aporam nya ~-

tertangga121-02-2019 (dua pul"h satu Februari d"a ribu----

sem bila n belas); --.""~'~~~~~~'~""~~~~~~~~~""~'~~~~~~~~"""~~'

b. Laporan Tugas Fengawasan dari Dewan Komisaris. -~--------

I3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggu"g jawab dan -----

segala tanggungan ("cq"if at ofe charge) at as tindakan ------------

pengurusan dan pengawasan yang telah mereka ja!an kan selama

Tahum Buk" 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang -----------

tind akam- tind aka in te rsebu t Ierca ntuin dalam ca tatain dain

pem b"k" a n re rseroa n serta te rc e rinin d alain L apora n Ta h un nan

dan Laporan Kernangan Perseroa" Tah"in Buku 2018 (dua ribu -

d el ap am bel as). --..-------......,_______......,_______....._,___________.

- - -- - - ~..--. - - ~ - - -- K E T 11 K P A L U I ( S A T U ) K A L I - - - - -- -.. - - - -" - - - - - - - " -

-MATA ACARA KEDUA:

Penetapam penggumaan laba bersih Perseroam untuk tahun buk" -.

2018 ( d u a ri b u d e Ia p a in b ela s). - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - -

- Pemimpin Rapat me in persilahkan p enghadap Iuan KIRANA ----------"-

LIMPAPHAYOM tersebut selaku Direktur Utama untuk me in berikan --

pap aran mengenai usuian penggunaan Laba B e rsih P erseroan Tah un --.

Buku 2018 (dua ribu delapan belas).

* p e n g h ad a p tu a n KIRANA LIMPAPHA YOM terseb u t: ----------~--

"-------......~---------.....--

"Thank you Mr. Chairman.

.

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

----------..."-----------...."---- -.-.
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Shareholders, in relation with Ihe nei profit 31ti!ization, we

herewith invite our Dirge!or In dependen! Mis!er M"Jianto to --------

preseniIheproposalfor the use of Ihe Company's netprqfiiforIhe

.c_ . .*

Fill@??cio! year 2018 (!wo Iho, ,, sand and eighteen). "

-Setelah dipersilahkan o1eh penghadap tuan KIRANA

LIMPAPHAYOM tersebut, penghadap tuan MULIANTO tersebut ------

SGIaku Direktur In dependen me maparkan USUIan penggunaan

Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) -----

yaitu sebagai berikut:

* penghadap tuam Ml. ILIANTO tersebut:

"Berkenaan dengan penggunaan laba betsih Perseroan untuk tahun -

buku 2018 (dua ribu delapan belas), setelah mendapatkan

persetujuan rapat Dewan Komisaris pada tangga121-03-2019 (dua -

puluh satu Maret dua ribu sembilan belas), Direksi dengan ini ------

mengusulkan :

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Betsih Perseroan ----

untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) (setelah dipotong

pajak) termasuk Rugi Tahun Benalan yang dapat diatribusikan -----

kepada kepentingan non-pengendali sebesar UsD 261.951.000, - ----

(dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus Iima puluh satu ribu

\

a
.

..

,

,

Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:

I. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham----

sebesar UsD 261,500,000, - (dua ratus enam puluh satujuta --~---

Iima ratus ribu Dollar Amorika Serikat) dengan rasio

pembayaran sebesar 99.80% (sembilan puluh sombilan koma ""--"

dejapan nol persen) dari keuntungan bersih Perseroan setolah ----

pajak pada tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan -----

rincian pembayaran sebagai berikut :
.

I
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,,.,..*
a. Sebesar UsD 102,500,000, - (seratus duajuta Iima ratus rib

Dollar Amorika Serikat) at au setara dongan Rp. 1,420, -

(seribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham telah-----..

did istribusikan kepada pemegang saham seba ' d' 'd ---~.

interim tunai pada langga1 16-11-2018 (enam belas Nopembe

dua ribu delapan belas) sesuai dengan Boord of Direcior ---.
Reso/"!ion in liez, of Ihe Me elmg of Ihe Board of Direcior ~
yang berlaku orektif pada tangga123-10-2018 (dua I h
Oktober dua ribu delapan belas) setelah menda atk ------.-~

persetujuan dari Dewan Komisaris pada tan a122-10- ~

(dua pululi dua Oktober dua ribu dejapan belas); -------------"-
Sisanya sebesar UsD 159 O 0 0.000, - (se rat us Iima puluh -------

sembilanjuta Dollar Amerika Serikat) setara den an ----------

Rp. 2.045, - (dua ribu empat puiuh Iima Rupiah) er s h ----

.. . ..

I '.

..-.-.

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tena I

21-03-2019 (dua puluh satu Maret dua ribu sembil b I --I

akan did is11ibusikan dalam bentuk dividen t ' k ---

pemegang saham pada tangga123~04-2019 (dua puluh riga-

April dua ribu sembilan belas) dengan I, ecordin date ------

12. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan d L b ~
05-04-2019 (Iima Amil dua ribu sembilan belas).

I g ' ' a in O n d uk u n g p e n g e in b a n g a n p e rs e ro a n . - - -~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~
13. Memberikan wewe nang kepada Direksi Per ---------

mengatur detail prosed ur

dimaksud. "

Selanjutnya penghadap tuan MULIANTO tersebut ----

Rapat kepada penghadap tuan KIRANA LIMPAPHAYOM

penghadapiruan KIRANA LIMPAPHAYOM terseb t I k
--.-^

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

pembayaran sisa dividen tunai --------

---...----..---..~---...---
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Utama menyampaikan USUIannya kepada Rapat sebagai berikut : --------

* penghadap t"an KIRANA LIMPAPHAYOM terseb"t:

<_ ', L

"Thank you Mister MMIi@"!0.

Further, we hope the propos@/ us proposed by the Board of----------

Directors o071 be approved by Ihe Meeting. "

-Kernudian Pornim pin rapat me in buka kesem patan KGp ada p ara --------~

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap ---

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

mengajukan pertanyaan dan/at au menyampaikan pendapatnya

dipersilahkan mengangkat tangan.

-Karena tidak ada pertanyaan, in aka Feinimpin Rapat mengusulkan ----

kepada Rapat untuk:

M enyetujui dan menetapkan Fenggunaan Laba B ersih P erseroan -------

untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu dejapan belas) (setolah dipotong----

pajak) termasuk Rugi Tahun Ben alan yang dapat diatribusikan---------

kepada kepentingan non-pengendali sebesar UsD 261,951,000, - (dua -

ratus enam puluh satu juta sembilan ratus Iima puluh satu ribu Dollar

,

Amerika Serikat) sebagai berikut:

I

I, Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham --~--

.

~

sebesar UsD 261,500.000, - (dua ratus enam puluh satujuta-------~

Iima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rasio pemb6. yaran

sebesar 99.80% (sombilan puluh sembilan koma delapan nol -------

persen) dari keuntungan bersih Petseroan setelah pajak pada-------

,I

tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan rincian

pembayaran sebagai berikut :

a. Sebesar UsD 102,500,000, - (seratus duajuta Iima ratus ribu ---

Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 1,420, - (seribu -

empat ratus dua puluh Rupiah) per saham telah did istribusikan-
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kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai ad

tangga1 16-1 I-2018 (enam belas Nopember dua ribu dela an

belas) sesuai dengan Bogrd of Direciors Resoluiion in liez{ of
Ihe Mee!ing ofihe Board ofDii, ecio, ,s yang berlaku efektif ad

tangga123-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dela an

belas) setelah me rid apatkan persetuj uan dari De wari -----"-----

Komisaris pada tangga122-10-2018 (dua puluh dua Oktober -

dua ribu dejapan belas);

I b. SiSanya sebesar UsD 159,000,000, - (seratus Iima pululi ~-----
sembilan juta Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 2,045

(dua ribu Ginpat puluh Iima Rupiah) per saham berdasarkan --

kurs tengah Bank Indonesia tertangga121-03-2019 (dua 111uh

satu Maret dua ribu sembilan belas) akan did istribusikan dalam

bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tan al ---

23-04-2019 (dua puluh tiga April dua "ibu sembilan belas)----

dengan reco, .ding date 05-04-2019 (Iima April dua ribu -------

12. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Dit h ----
sembilan belas).

I g'na mend ukung pengembangan Perseroan.
13. Memberikan we we nang kepada Direksi Perseroan untuk

mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai

dimaksud.

Kernudian Pemimpin Rapat menanyakan apakah USUIan

disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk inuf k t, -

Kernudian Pornimpin Rapat menanyakan apakah ada erue h

Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/at au memberikan su

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

kedua dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk men e hk --.
.

yang telah ---

50



.,,/,-.
kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh ---

petugas dan SGIanjutnya dihitung o1eh Notaris.

-01eh karena musyawarah untuk inufakat tidak terca ai, in aka

<-

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

perhitungan suara, dan setelah dilakukan perhitungan suara, tern at a -11

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

I.

I. Jumlah suara yang abstain sebanyak 54,200 (Iima p"Iuh empat-----

rib" dua ratus) saham atau 0,006% (nol koma nol nol enam ----~-

persen) ;

2. Jumlah suara yang lidak setuju : tidak ada;

3. Iumlah suara setuju sebanyak 910,827,670 (sembilan ratus ---------

sepuluh juta delapan ratus dua p"Iuh tmjuh ribu enam ratus-----

tujuh puluh) saham atau 99,994% (sembilan punl"h sembilan ----~

koma sembilam sembilan empat persen). -------

- Sesuai dengan pasa130 POJK 32, pemegang saham yang memberikan

suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -

-Dongan demikianjumlah suara yang setuju adalah sebanyak

910,881,870 (sembilan ratus sepuluh juta dejapa" ratus delapan ---

puluh sat" ribu delapan rat"s tuj"h puluh) saham at au 100% -------

(seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah-------

untuk Rapat ini.

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

o16h Iebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang -------

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

pasa1 15 ayat I anggaran dasar Perseroan I'llncto pasa1 87 UupT -------

jz4ncto pasa126 POJK 32;

-Dengan demiki^n dapat disimpulkan bahwa:

, I
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Rapat dengan sunara hulat (dengan catatan terdapat peme an -.~..

saham yang meiniliki 54,200 (Iima p"Iuh empat ribu dua ratus) -...
saham memberikan suara abstain) me inutuskan untuk men etu' '.

*, ..

USUIa" mata acara kedua dari Rapat, yaitu:

Menyet"jui dan memetapkan Fenggunaan Laba Bersih Perser ..;

untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) (setelah -------

dipotong pajak) termasuk Rugi Tahun Benalan yang da at-----

dial rib " sika n kepa da kepen tinga n n o n-pen ge n d ali seb esa r ------

UsD 261,951,000, - (d"a ratus enam p"Iuh sat" 'uta sembiia I

Iima puluh sat" ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai herikut: -
I. Menyatakan total final dividen tunai kepada eme a h

sebesar UsD 261,500,000, - (dina ratus enam puluh satu 'uta

Iima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan rasio -----~--

pembayaran sebesar 99,80% (sembilan puluh sembilan koma

delapan in o1 persen) dari keuntungan hersih Perseroan setelah

pajak pada tahun buku 2018 (d"a rib" delapan belas) den an

....---~.~.

rincian pembayaran sebagai herikut :

a. Sebesar UsD 102,500,000, - (seratus duna juta Iima ratus--

ribu Dollar Amerika Serikat) aru" setara dengam ---------

Rp. 1,420, - (seribu empat rains dua punluh Rupiah) er ---

saham telah did istrihusikan kepada pemegang saham ~---

sebagai divid e n interim Iu mai pad a ta rigga1 16-11-2018 --"-

(enam belas Nopember dua ribu delapan belas) ses"ai-----

dengam Board of Directors Resol"tio" in new of tire Meeii"g

of the Board of Directors yang herIaku efektif pada tan 81

23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober d"a ribu deja am----.

belas) s etelah mend a patkan p e rsetuj"a in dari D ewa n ------

Komisa ris p ada tan gga122-10-2018 (d "a puluin d u a ------..
.
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O kto b e r d " a ribi, d ela p a n b ela s) ; - -- - - -.....--... '"" "~ ~~ ~~~ ~~~ ~

I '.

.~-

Sisanya sebesar UsD 159,000,000, - (serat"s Iima puluh -----

sembilan juts Dollar Amerika Serikat) setara denga" -------

Rp. 2,045, - (dua ribu empat pul"h Iima Rupiah) per saham -

b e rdasa rkam k u rs ten gah Ba n k In do nesia te rtamggal --------

21-03-2019 (dua puluh satin Maret duna ribu sembilan belas)

akan did istribusikan dalam bentu k divid e" tunai kepada ---

pemegamg saham pada tangga123-04-2019 (dua pmluh tiga -

April dua ribu sembilan belas) dengan recordi"g diffte -------

05-04-2019 (Iim a April d u a ribu sentbila n belas).-------------

..

I '.

I '.

Sisa keunt"rigan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan-

gu n a men d uk" rug p engem ba n ga n Perseroa n.

Men b e rikan we we n an g kepada Direksi Pers e roa n u rutu k --------

mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai -------

Ima ks"d -------------------------.......,,...

.,-- - - - - - - - - - --- - - - - - - - K E T U K P A L U I ( S A T U ) K A L I - --- - - - -- - - - -- - - - -- -

-MATA ACARA KETIGA:---""-----------------------..---.........--....-

Pen" "juka n Akin" tan Publik untu k me in e riksa La po ra n Ke u a riga" -

Tahunan Perseoan runtuk Tahun Bunku 2019 (d"a ribu sembilan-----

belas)-------"--------------------------------------......."..".--.. -

-S etelah dipersilahkan oreh Pemimpin Rapat, penghadap tuan ----------

DJOKO WINTORO tersebut dalam jabatannya seiaku Komisaris -------

In dependen Perseroan dan Ketua Komite Audit dan Pemantauan -------

Risiko in ewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan -----------

USUIannya mengenai mata acara ketiga dari Rapat yaitu sebagai --------

betikut:

* penghadap tuan DJOKO WINTORO tersebut:

...~.........."...-"~""""..--.---------------------------------------------

"Hadirin yang kami hormati, dengan ini kami sampaikan bahwa ----
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Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil keria dari

Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana

Rintis dan Rekan yang telah mengaudit Perseroan seiak tahun buku

2015 (dua ribu Iima bolas), selanjutnya kami kernbali mengusulkan

agar Rapat menyetujui usuian untuk

I. Menunjuk Bapak YUSRON, Sariana Ekonomi Akuntan

q-

Cer!4/1^of Parb/IC Accountant sebagai Akuntan Publik dari Kantor

Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan

(anggota dari Pricewo!erhoz4seCoopers) sebagai Kantor Akuntan

Publik independen Perseroan untuk memeriksa Ia oran keuan a

tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas)

2. Menetapkan honorarium untukjasa audit tersebut sobesar

Rp. 1,514,100.000, - (satuiniliarlima ratus Ginpat belasjuta

seratus ribu Rupiah) untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan

belas)

3. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan Akuntan Publik at au Kantor Akuntan Publik

pengganti bilamana Akuntan Publik at au Kantor Akuntan Publik

yang ditunjuk tidak dapat me Iaksanakan tugasnya berdasarkan

ketentuan Pasar Modal di Indonesia

Demikian USUIan dewan komisaris untuk Penunjukkan Akuntan

Publik untuk memeriksa Laporan KGuangan Tahunan Perseroan

untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan bolas)

Kernudian Pemimpin rapat meinbuka kesempatan kepada para

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap

mata acara ketiga dari Rapat dan bagi pemegang sabam yang akan

mengajukan pertanyaan dan/at au menyampaikan pendapatnya

dipersilahkan mengangkat tangan
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-Karena tidak ada pertanyaan, in aka Feinimpin Rapat mengusulkan ----

kepada Rapat untuk:

.t- . .t

I. Menunjuk Rapak YUSRON, Sariana Ekonomi, Akuntan, Certified -

Farb!ic riceoz, rimn! sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan ----

Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari ------

Pricewa!erhoz, secoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik

in dependen Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan Iahunan -

Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar

Rp, 1,514,100.000, - (satu iniliar lima ratus Ginpat belas juta

seratus ribu Rupiah) untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ---

betas),

3, Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan -

Akuntan Publik at au Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana----

Akuntan Publik at au Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak ---

dapat me Iaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal --

di Indonesia.

-Kernudian Feinimpin 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/at au memberikan suara -

abstain sehubungan dengan USUI yang dinjukan dafum mata acara ------

ketiga dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk menyerahkan ---

kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh ---

petugas dan selanjutnya dihitung o1eh Notaris.

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

Fernimpin Rapat me minta kepada saya, Notaris, untuk me Iakukan ----"

perhitungan suara, dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata -
,.
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diperoleh hasil perhitungan s uara sebagai berikut:

'L. ..

I. Jumlah suara yang abstain sebanyak 54,200 (Iima pul"h Ginpat----.

ribu duna ratus) saham at au 0,006% (in o1 koma in o1 nol enam -~--~.

persen);

2. Jumlah suara yang tidak setuju : lidak ada;

3. Iumlah suara selliju sebanyak 910,827,670 (sembilan ratus ~-----

sepul"h juta delapam ratus dua puluh tujuh rib" e"am ratus--

tujuh p"Iuh) saham at au 99,994% (sembilan p"Iuh sembila" -~

koma sembilan sembilan empat persen), -------"

Sesuai dengan pasa130 POJK 32, pemegang saham yang memberikan

suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dongan demikianjumlah suara yang setuju adalah sebanyak ---------

910,881,870 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus dela an ~

punl"h sat" ribu delapam ratus Iuj"h puluh) saham atau 100% -"---

-----.-.-

(seratus persen) dari seluruh suara yang dikeiuarkan secara sah---~"

untuk Rapat ini. ~-------

-----.-.

Untuk Mala ACara Ketiga Rapat, KGputusan adalah sah 'ika diseiu'ui

o1eh Iebih dari 1/2 (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"?, cto pasal 87 UupT ------

.~ I

I'llncio pasa126 POJK 32;-------

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: ---

Rapat dengan sunara b"Iat (denga" catatan terdapat pemegamg ---.

saham yang me iniliki 54,200 (Iima pmluh empat ribu d"a rat"s) --.

saham in em berika " s " a ra abstain) me in rutuska n runtu k in enyetujui

USUIan mata acara ketiga dari Rapat, yaitu:---

Menu njuk Ba pa k YU S RON, Sarian a Eko n omi, Akuin tan, ------..

,
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Certified P"bite riceo, ,"taint seba gai A k"in tan P ublik d a ri--------

Ka nto r Akin n tan P " blik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dain -----

Rekan (anggota da ri Pricew"terho"secoopers) sebagai Kantor--

Aku n ta n Publik in dependen Perseroam u ntu k me in e riks a --------

laporan keuamga" tahunan Perseroan tahun buk" 2019 (d"a----.t- .I

I ',

ribu sembilan belas).

Men eta p ka n ho n o ra riuin u nt"k ja s a a u dit terseb u t s e besa r ------

Rp. 1.514.100.000, - (satu iniliar Iima ra tnns em p at b elas j u ta -----

seratus ribu Rupiah) untuk Tahun Buku 2019 (d"a ribu---------

I '.

sembilan belas)

Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan Akuntam Publik atam Kantor Ak"in tan Publik ------

penggan ti bilain a n a Akin"tan Pu blik at au Ka n tor Aku ntan ------

Publik yang ditunjuk tidak dapat meIaksanakam tugasnya ------

berdasarkan kete"t"am Pasar Modal di Indonesia.

-MATA ACARA KEEMPAT:

Eerietapa n rein u n era si bagi anggota Dewa n Komisaris dam Direksi-

Perseroan untuk tahun buku 2019 (duna ribu sembilan belas).

-Pemimpin Rapat SGIaku Komisaris In dependen dan KGtua Komite SD,

GCG, Nomination and Coinpensqiio?I menyampaikan USUIan mengenai

reinunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----

untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu sebagai --------

..

KETUK FALLI I (SATll) KALl

berikut:

* penghadap tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut:

Ibu-ibu dan Bapak-bapak para pomegang saham yang saya

hormati, sesuai Pasa196 ayat I UupT, besarnya gaji dan tunjangan

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Urnum Pemegang -
,
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Saham namun berdasarkan Pasa196 ayat 2 UupT dan Pasa120 ---...

ayat 5 Anggaran Dasar Petseroan, kewenangan tersebut da at -----~.

*, ..

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 01eh karenan a kami --~--.

mengus ulkan kepada Rapat untuk in elimpahkan kewenan an -------

terseb ut kepada Dewan Komisaris.

Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan ----

Iunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan o1eh Ra at --

Urnum Pemegang Saham sesuai Pasa1 113 UupT dan Pasa122-----

ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. 01eh karenanya kami

mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan paket reinunerasi ---

bagi anggota Dewan Komisaris adalah in aksimum sobesar

Rp. 8.800.000,000, - (delapan iniliar delapan ratus j uta RU Iah ) -----

untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan selanjutn a -

memberikan kuasa dan we we nang Repada Komisaris Utama untuk -

menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris " -------

-Kernudian Pemimpin Rapat Inembuka kesempatan ke ada ata -------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhada -

mata acara keempat dari Rapat dan bagi pemegang saham yan akan -

mengajukan pertanyaan dan/at au menyam paikan p endapatnya "--------

dipersilahkan mengangkat tangan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, in aka Pemimpin Rapat men usuikan ---

kepada Rapat untuk:

I. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tah un -----..

Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);

12. Menetapkan paket reinunerasi bagi anggota Dewan Komisaris ------.
in aksimum sebesar Rp. 8.800.000.000, - ( dejapan iniliar dejapan ----.

talusjuta Rupiah) untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan -----.
^

,
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belas) dan seianjutnya memberikan kuasa dan we we nang kepada----

Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota ---

' .<_ ' 11

Dewan Komisaris.

-Kernudian Pemimpin 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/atau memberikan suara --

abstain sehubungan dengan USUI yang diajukan dalam mata acara ~-----

keempat dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk menyerahkan-

kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh ---

petugas dan SGIanjutnya dihitung o1eh Notaris.

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

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

perhitungan suara, dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata -

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

I, Iumlah suara yang abstain sebanyak 316,800 (tiga ratus e"am------

belas ribu delapan ratus) saham atau 0,0359'0 (in o1 koma nol tiga

Iima persem);

2. Iumlah suara yang tidak setuju : tidak ada;

\.

3. Iumlah suara setuju sebanyak 910.565.070 (sembilan ratus ---------

sep"I"h juta Iima ratus enam p"Iruh Iima rib" tujuh pmluh) ------

saham atau 99,965% (senbilan puluh sembilan koma sembila"---

enam Iima persen)

" Sesuai dengan pasa130 POJK 32, pemegang saham yang memberikan

suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -

mayoritas peruegang s aham yang mengeluarkan suara.

-Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak

910,881.870 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus delapa" ---

I

,.
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pul"h satu ribu delapan ratus tnnjuh puluh) saham at au 100% -----~.

(seratus perse") dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah~------

.~ . .

untuk Rapat ini.

Untuk Mata ACara KGempat Rapat, keputusan adalah sahjika disetujui

o1eh Iebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang -------

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

pasa1 15 ayat I anggaran dasar Perseroanlit?icio pasa187 UupT ------.

jarnc/o pasa126 POJK 32;

-Dengan demikian dapat disimpulkan bah wa:

Rapat dengan suara hulat (dengan caratan terdapat pemegang -----

saham yang meiniliki 316.800 (tiga ratus Ginam belas ribu dejapan -

ratu s) sa h am memberika n s u a ra abstain) me in "tuska n un t u k ------"

menyetujui USUIam mata acara keempat dari Rapat, yaitu:

I, Me Iim pa h ka n kew en amga n kepad a Dewa n Kom is aris uintu k-------

menetapkan be sarinya gaji dan tunjangan Direksi unt"k Tahun--

Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);

12. Menetapka" paket reinunerasi bagi anggota Dewan Komisaris---
in a ksim uin sebesa r Rp. 8.800.000.000, - (d elapain iniliar d ela p an --

ratus juta Rupiah) untuk Tahun Binku 2019 (duna rib" sembilan -

b ela s) d a n s ela nju tnya in e m be rika n k u asa d an wew en am g -------..

kepada Komisa ris Utama unt"k men etapka n pem bagiam

dia n ta ra a n ggota Dewa n Komisa ris.

MATA ACARA KELIMA: ------

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroam Pasa1 19 ayat 2. .

Pemimpin Rapat terlebih d ahulu menyampaikan USUIannya mengenai

KETllK FALLI I (SATtI) KALl

Mata ACara KGlima dari Rapat yaitu sobagai berikut:

" penghadap tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut:

.
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Peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEl") Nomor I-A tentang -------

Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang ---

Diterbitkan 01eh Perusahaan Tercatat (sesuai perubahan terakhir ---

t. \

berdasarkan KGputusan Direksi BET Nomor

Kep-00 1831BE1/12-2018) ("Peraturan Nomor I-A") yang

diterbitkan pada bulan Desember 2018 (dua ribu delapan belas)-----

lidak lagi mewajibkan penunjukan Direktur In dependen. Dengan ini

diaJ ukan USUIan perubahan sebagai berikut :

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;

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

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil ------

I '.

Direktur Utama;

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan at au Corpora!e ----

dengan mein perhatikan Peraturan Pasar Modal; "

Seere!@ry dengan hak substitusi untuk menyatakan kernbali -----

keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kelima dari----

Rapat berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Petseroan,

daiam akta Notaris, dan SGIanjutnya memberit ahukan kepada ---

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

sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar P ers eroan -------

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-
,.
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penyempurnaan dan p em enuhan kete ntuan perundang-u ridangan

serta untuk me Iakukan segala tindakan yang dianggap baik dan

*, ..

perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan

-Kernudian Pein jin pin Rapat me inbuka kes e m patan KG pada para -------.

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap -..

mata acara kelima dari Rapat dan bagi pemegang sahain yang akan ---.

mengaju kan p ertanyaan d an/at au menyamp aikan tanggapan ny a --------.

me merhatikan ketent uan peraturan pe rund an g- undangan. " ---~-..

dipersilahkan mengangkat langan.

-Karena tidak ada pertanyaan, Inaka Feinimpin Rapat Inengusulkan ----

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;

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

de n gan in emperh atikan P eraturan Pasar M o d al; " -------------

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

seorang diantaranya d ap at diangkat sebagai Wakil ---------

Direktur Utama;

Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kernbali

keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kelima dari Rapat-

berkenaan den gan P erubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam -----

akta Notaris, dan selanjutnya member it ahukan kepada Monteri -----,

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

dengan Perubahan Anggaran Dasar Pers eroan terseb ut, dan u ntuk--.
,

62



,.--..--.

me Iakukan pengubahan dan at au penambahan datam bentuk

bagaimanapun juga yang diperlukan dan at au disyaratkan o1eh ------

.<-

pihak yang berwenang dalam rangka ponyempurnaan dan

.I

pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk me Iakukan -

segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang -------

dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan -

perundang-undangan.

-Kernudian Pemimpin 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 sohubungan dengan USUI yang diajukan dalam mata acara ------

kelima dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk menyerahkan -

kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh -"~

petugas dan SGIanjutnya dihitung o1eh Notaris.

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

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

perhitungan suara, dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata -

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

\

I. Iumlah suara yang abstain sebanyak 1.701.400 (satu juta tujuh ----

ratus seribu empat rat"s) samam at au 0,187% (nol koma satu ----

delapan tujuh persen);

2. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 128,334,131 (seratus dua

puluh delapan juta tiga rat"s tiga puluh empat ribu seratus tiga

puluh satu) saham atau 14,089% (Ginpat belas koma in o1 delapan

sembila" persen);

3. Jumlah suara setuju sebanyak 780.846.339 (t"juh ratus delapan ---

pull, h juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga rat"s tiga-

63



pul"h sembilan) saham at au 85,724% (delapam puluh Iima koma

tujuh d"a empat perse")

Sesuai dengan pasa130 POJK 32, pemegang saham yang memberikan

suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

in ayo Fitas pemegang saham yang mengeluarkan s uara

Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebanyak

782,547,739 (tujuh ratus dejapan puluh duna juta Iima ratus empat

PMluh tujuh ribu tuj"h ratus tiga puluh sembilan) saham at au

85,911% (delapa" puluh Iima koma sembilan sat" satu persen)

dari seiuruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -------- ^

Untuk Mata ACara KGlima Rapat, keputusan adalah sahjika disetujui- I

o1eh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian darijumlah suara yang--- I

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

pasa188 UupT.

-Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 782,547.739 (tujuh ratus ~----

delapan punluh dua juta Iima ratus empat punluh tuj"h ribu tujuh---

ratus tiga puluh sembilan) saham atau 85,911% (delapan puluh----

Iima koma sembilan satu satu persen) dari seluruh j"in Iah suara---

yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat me inutuskan untuk ----"-

menyetujui USUIa" mala acara kelima dari Rapat, yait":

I. Mengubah Pasa1 19 Aya, (2) Anggaran Dasar Perseroan

mengenai Direksi, yang mama akan herbunyi sebagai herikut : ~

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

terdiri dari:

I (satu) oramg Direktur Utama;

I (sat") orang Direktur;

dan apabila diangkat Iebih dari 3 (tiga) Direktur, ------.
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dengan mein perhatikan Perat"ran Pasar Modal; " --------

2, Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan at aru Corpor"te -"--

.---.---

.<_. ' .I

seoramg diantaranya dapat diamgkat sebagai Wakil -----

Direktur rutama;

Secretary dengan h ak su bstitu si runtu k menyataka" kern bali ------

keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kelima dari"---

Rapat her kenaan dengan Perubahan Anggaram Dasar

Perseroan, dalam akta Notaris, dam selanjutnya

memberit ahukam kepada Meriteri "ukum dan Hak Asasi

Man"sia Re publik Ind onesia seh"b u rigan d enga n Perubahan -----

Amggaram Dasar Perseroan terseb"t, dan untuk meIakukan ------

pengu bahan dan at au penam ba ham dalam bent" k bagaimana pun n

juga yang diperlukan dan at au disyaratkan o1eh pihak yang -----

berwen a n g d ala m rangka pe nyem pun rin a an d an p em en u h a in --"----

keten tuna n peru rid ang-u rida n gan, s e rta u n tuk in ela ku kan

segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang---

dikecu alika n, demikia n d en ga n in em e rin a tika m keten t" a n ---------

peratu ram p e run d ang-undangan.

..

-MATA ACARA KEENAM:

Perubahan Susunan Dewam Komisaris dam Direksi;

-S elanjutnya Feinimpin Rapat menyampaikan penjelasan dan USUIan---

berkenaan dengan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi--

KETUK PALU I (SATU) KALl

Perseroan sebagai berikut:

* penghadap t"an DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut:

" Latar belakang mata acara keenam ini adalah sehubungan

dongan:

I. Masa j abatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang -------
d

.---
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sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat ini dan

karenanya dengan ini diusulkan untuk mengangkat kernbali

anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut

Merujuk pada Peraturan Nomor I-A dan keputusan dari Agenda

KGlima yang meniadakan kewajiban penunjukkan Direktur

dinominasikan untukhidependen, Bapak Mulianto dengan in I

diangkat sebagai Direktur

3, Pem egang sahain may oritas meno minasikan pen gangkatan -----.

Bapak Mahyudin Lubis sobagai Komisaris In dependen yang ..-.

4. Professor Do KIDr Djisman Siman djuntak solaku Komis aris ------

baru.

Utama dan in dependen Perseroan telah menjabat Iebih dari 2. ..

(dua) periode masajabatan, namun tetap independen hingga--.-

saai ini sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan

In dependensi dan Imparsialitas Sebagai Komisaris In dependen -

I Sidlemeni Lei!er Of In dependency dnd Impariio!ity As ..------_

Independent Commissione, ., tertangga122-02-2019 (dua puluh .

--.-..---

5. Setelah me Ialui proses yang dilakukan o1eh Komite SD, GCG, -

dua Pebruari dua ribu sembilan belas).-"-----

N omin asi dan Kompens asi, dan merujuk kep ada kep utusan. ...--

sirkuler dari pemegang saham mayoritas tertangga1 15 -03 -2

(Iima belas Maret dua ribu sembilan belas), selanjutnya Dewan

Komisaris merekomendasikan kepada Rapat untuk menyetujui :

I. Pengangkatan Bapak Mahyudin Lubis sebagai Komisaris ---

,

In d e p e n d e n P e rs e r o an ; ... - - - ' ' ~ ~ ~ ~' ' ~ ~ ~

2. Pengangkatan Bapak Mulianto sebagai

3 . Pengangkatan kernbali Bapak Kirana Limpaphayom --..--.-.-
,

sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Andre Herman ---

Direktur Perseroan;.
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Brainantya Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan -

dan Bapak Jusnan Ruslan, Bapak Stephanus Demo Wawin, -

Bapak Yulius Kurniawan Gozali, B apak Padungsak ----------

Than akij, B apak Ignatius Wurwanto sebagai Direktur --"----

Perseroan ;11

I '. Fengangkatan kernbali Bapak Professor DORtor DJISMAN -~

STMANDJUNTAK sebagai Komisaris Utama dan ------~------

In dependen Petseroan, Bapak Professor Djoko Wintoro, ----

Doc!or of Philosophy (PhD) sebagai Komisaris in dependen

Perseroan, Ibu Somruedee Chaimongkol, Bapak Somsak ----

Sithinamsuwan, dan B apak Fredi Chandra sebagai -----------

Komisaris Perseroan.

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

Untuk masa jabatan seiak ditutupnya Rapat inI sampai dengan -

ditutupnya Rapat Urnum Feinegang Saham Tahunan Perseroan--

yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua ------

ulu ua)-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""""""""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehingga Ierhitung seiak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan -

Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -"----

D a n K o in I s a ri s re e rs e r o a n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - -

a. Professor Doktor Djisman Simandjuntak, sebagai Komisaris

.".............--------------------------.."..

Utama dan In dependen;

b. S omruedee Chaimongkol, sebagai Komisaris ; -----------------

c. F re di C handra, s e bag ai K omis aris ; - - --- -- - --- - -- -.- --"..........

d. S omsak Sithin am suwan, sebagai Komisaris ; -------------------

e. Professor Djoko Wintoro, PhD, sebagai Komisaris ""---------

Independen;

.........-.-----------------"""............

f. Mahyudin Lubis, sebagai Komisaris In dependen; ------"------

Direksi Perseroa" -----------------.....-----------,~.....--.........
,.

....................--------------"..................----

67



<-

a Kirana Limpaphayom, sebagai Direktur Utama

Andre Herman Brainantya Putra, sebagai Wakil Direkturb

Utama

C Jusnan Ruslan, sebagai Direktur

Stephanus Demo Wawin, sebagai Direktur

Yulius Kurniawan CO2ali, sebagai Direktur

Mulianto, sebagai Direktur

Ignatius Wurwanto, sebagai Direktur

Padungsak Than akij, sebagai Direktur

d

e

f

g

h

-Setelah dipersilahkan o1eh Pemimpin Rapat, pembawa acara

me inbacakan resume dan me in perkenalkan satu calon anggota

Komisaris In dependen yang baru kepada para pemegang saham yaitu--

. I
: .

sebagai betikut:

* pEMBAWA ACARA:

Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat.

Baik kami akan meinbacakan Resume Bapak Mahyudin Lubis, -------

sebagai calon anggota Komisaris In dependen yang baru, tetapi------

sebelumnya kami inohon yang terhormat Bapak Mahyudin Lubis"---

untuk betdiri seienak untuk dikena1 o1eh para pemegang saham. ----

Terima kasih. Bapak Mahyudin Lubislahir pada 20-01-1952 (dua--

puluh Januari seribu sembilan ratus Iima puluh dua) dan beliau -----

me Taih gelar Sariana in bidang Teknik Pertainbangan dari Institut--

Teknologi Bandung di Iahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh -----

puluh tujuh). Beliau momiliki pengalaman ekstensif di Kernenterian

Pertainbangan dan Energi sena petriah menjadi Komisaris di badan

us aha inilik negara yang bergerak di bidang pertainbangan

batubara. Beliau bergabung dengan group ITM seiak 2006 (dua-----

ribu enam) sebagai Advisor dan diangkat menjadi Direktur

.
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Perusahaan pada 2007 (dua ribu tujuh) hingga 2012 (dua ribu dua--

belas), Ialu diangkat menjadi Komisaris dan Komisaris Utama ------

ariak-ariak us aha Perusahaan pada 2016 (dua ribu enam belas) dan--

Komisaris Perusahaan pada 2017 (dua ribu tujuh belas). Beliau-....

.< ... kernudian mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat

tertangga109-07-2018 (sembilan Juli dua ribu dejapan belas) yang -

diterima o1eh Rapat Urnum Pemegang Saham Luar Biasa pada-------

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

Demikian Resume singkat dari Bapak Mahyudin Lubis, SGIanjutnya

kami kernbalikan kepada Feinimpin Rapat. '*

-Kernudian Pemimpin Rapat me inbuka kosompatan kepada para --------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap ---

mala acara keenam dari Rapat dan bagi pemegang saham yang akan ---

mengajukan pertanyaan dan/at au menyampaikan tanggapannya ---------

dipersilahkan mengangkat tangan.

-Karena tidak ada pertanyaan, in aka Pemimpin Rapat mengusulkan ----

kepada Rapat untuk menyetujui:

I. Pengangkatan penghadap tuan Irisinyur MAHYUDIN LUBIS -------

\

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

I '.

I '.

tersebut sebagai Komisaris in dependen Perseroan;

Pengangkatan penghadap tuan MULIANTO tersebut sebagai -------

Direktur Perseroan;

Pengangkatan kernbali penghadap tuan KIRANA LIMPAPHAYOM

tersebut sebagai Direktur Utama Petseroan, penghadap tuan -------

ANDRE HERMAN BRAMANTYA PUTRA (dalam Kartu Tanda ---

Penduduk tertulis A. H. BRAMANTYA PUTRA) tersebut sebagai -

Wakil Direktur Utama Perseroan dan penghadap tuan JusNAN ----

RUSLAN tersebut, penghadap tuan STEPHANUS DEMO WAWIN
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(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis STEPHANUS DEMO W)

tersebut, penghadap tuan YULIUS KURNIAWAN GoZALl

tersebut, penghadap tuan PADUNGSAK THANAKIJ tersebut

<. 1.

penghadap tuan 10NATIUS WURWANTO tersebut sebagai -------~

I ',

Dire ktur Perse roan; -----

Pengangkatan kernbali penghadap tuan DJIS MAN

SIMANDJUNTAK tersebut sebagai Komisaris Utama dan

Indepe riden Perseroan, penghadap tuan DJOKO WINTORO --------

tersebut sebagai Komisaris In dependen P erseroan, penghadap -----

wariita SoMRUEDEE CHAIMONGKOL tersebut, tuan SoMSAK--

SITHINAMSUWAN, Iahir di Songkhla, pada tangga1 14-04-1960

(Ginpat belas April seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, ----

bertempat tinggal di Thailand* pemegang Paspor Thailand nomor -

AA5922866, berlaku hingga tangga122-11-2020 (dua puluh dua "-

Nopember dua ribu dua puluh), Warga Negara Thailand, dan-------

penghadap Iuan PREDI CHANDRA tersebut sebagai Komisaris ----

Perseroan;

Untuk masa jabatan seiak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ---------

ditutupnya Rapat Urnum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh--""---

dua).

, I

5. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya Repada -------

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari segala

kewajiban dan tanggungjawab atas segala tindakan yang

dilakukan selama menialan kan jabatan mereka daiam Petseroan ---

termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan at as -

nama Perseroan, jika ada, SGIama masajabatan mereka, sepanjang

tindakan tersebut torcermin dalam pembukuan Persero an. --...--"--
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6. Sehingga terhitung seiak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan-----

Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- DEWAN KOMISARIS, ---------------"".....__......_________________

: penghadap tuan DJISMAN ---.......Komisaris Utama dan

SIMANDJUNTA K tersebut ; .."-----Independen

: penghadap wariita SoMRUEDEE---Komisaris

t. \

Komisaris

Komisaris

Komisaris In dependen

Komisaris In dependen

CHAIMONGKOL tersebut;

: penghadap tuan FREDI CHANDRA

tersebut -----------------------------.-

: tuan SolviSAK SITHINAMSUWAN

tersebut;

W IN T O RO te rs eb ut ; - --- - -- - "~ " ' ~~ ' '

DIREKSl ~~~~~~~~""""~~~"""~~~~~~~~~~~"'"""~~""

: penghadap Iuan KIRANA -----------Direktur Utama

: p e righ ad ap tuan D J O K O '- - -- - - - -- -- - -

...--------------------"--"-~".

: penghadap tuan Irisinyur ------------

Wakil Direktur Utama

MAHYUDIN LUBIS (dalam Kartu

Tanda P enduduk tertulis ------------

IR MAHYUDIN LUBIS) tersebut-"

Direktur

Direktur

-^

LIM PAPHAYOM tersebut; --.....---

: penghadap tuan ANDRE. .-----------

HERMAN BRAMANTYA PUTRA -

(dalam Kartu Tanda Ponduduk ----"

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

PUTRA) tersebut;

: penghadap tuan JusNAN ------------

RU S L AN t e r s e b ut ; "... ' ' ' ' '~' ' ~ ~ ~ ~ ~~ ~

: penghadap tuan STEPHANUS ----""

........~.------"...
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.<_. ' .I

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

DEMO WAWIN (daiam Kartu

Tanda Penduduk tertulis

STEPHANUS DEMO W) tersebut;-

: penghadap tuan YULIUS

I '.

,

Memberikan Kuasa kep ada Direksi Perseroan at au Corporate-------

Secre!ary dengan hak s ubstitusi untuk menyatakan kernbali ----~---

keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara keenam dari ------

Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan

Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya member it ahukan -----

: penghadap tuan M ULIANTO --------

tersebut;

: penghadap tuan IGNATIUS ------~--

WURWANTO tersebut;

: penghadap tuan PADUNGSAK -----

kepada Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan

THANAKIJ tersebut;

Komisaris dan Direksi 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 pemenuhan ketentuan

perundang-undangan, serta untuk me Iakukan segala tindakan yang

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

dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan, -

Kernudian Feinimpin Rapat menanyakan apakah USUIan yan telah ----

disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk inufakat. -

Kernudian Pemimpin Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham
,.
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.

Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara --

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

keenam dari Rapat dan pemegang saham diminta untuk menyerahkan--

kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk dikumpulkan o1eh ---

.t- . .. petugas dan solanjutnya dihitung o1eh Notaris.

01eh karena musyawarah untuk inufakat tidak tercapai, in aka

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

perhitungan suara, dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata -

- ----~---:^

diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

I. Iumlah suara yang abstain sebanyak 1.701.400 (satu juta tuj"h "---

ratus seribu empat ratus) saham at au 0,187% (nol koma sat" "..-

dejapan tujuh persen);

2. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 129,107,431 (serat"s dua

puluh sembilan juta serat"s tmj"in ribu empat ratus tiga pml"h -

satu) saham at au 14,174% (empat belas koma satu t"iruh empat. -

persen),

3. Jumlah suara setuju sebanyak 780,073,039 (tujuh ratus delapan---

p"Iuh juta tuj"h pmluh tiga ribu tiga pmluh sembilan) saham ----

atau 85,639% (dejapan pml"h rima koma enam tiga sembilan -----

~

persen).

Sesuai dengan pasa130 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 sebanyak

781,774,439 (tujuh rat"s delapan punh satu juta tmjuh ratus tuj"h

pmluh empat ribu empat ratus tiga pmluh sembilan) saham at au ----

85,826% (delapan pul"in Iima koma delapan dua enam perse") -----

dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. --------
,

73



.

Untuk Mata ACara Keenam Rapat, keputusan adalah sahjika disetujui

o1eh Iebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang

dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan

pasa1 15 ayat I anggaran dasar Perseroanj'WHO!o pasa187 UupT

j!, HOJO pasa126 POJK 32

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Rapat dengan suara Ierbanyak, yaitu 781,774,439 (tnnjuh ratus

delapan puluh sat" juta tnnjuh ratus tujuh pul"h empat ribu empat

rat"s tiga puluh sembi!an) samam atam, 85,826% (delapan pmluh

Iima koma delapan d"a enam persen) dari sel"ruh j"inIah s"ara

yang dikel"arkan secara sah dalam Rapat mein rut"skan untuk

t

I I
I

menyetujui USUIan mata acara keenam dari Rapat, yaitu:

M enyetujui uintu k : ------

I. Fengangkatam penghadap roan Irisiny"r MAHYUDIN LUBIS ---

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis IR MAHYUDIN ---------

LUBIS) te rseb"t seba gai Komisa ris in d GPen den P e rseroa n ; ---~-

Fengangkatan penghadap tunan MULIANTO tersebut sebagai ---I '.

I '.

Direktur Perseroan;

Fenga rigkatan kernbali penghadap tu an KIRANA

LIMPAPHAYOM tersebut sebagai Direktur litama Perseroam, -

penghadap tuan ANDRE HERMAN BRAMANTYA PUTRA -----

(dalam Kart" Tanda rendud"k tertulis A. H. BRAMANTYA ----

PUTRA) tersebut sebagai Wakil Direktur rutama Perseroan ----

dan penghadap tuan JusNAN RUSLAN terseb"t, penghadap --.

tuan STEPllANUS DEMO WAWIN (dalam Kartu Tanda ------..

Pend " dunk tertulis STEFHANUS DEMO W) te rsebut, ---....-----.

peng. hadap to an YULll. Is KURNIAWAN GoZALl tersebut, ----.

penghadap tuam RADIINGSAK THANAKIJ tersebut,
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penghadap t"an ICNATIUS WURWANTO tersebut sebagai-----

I '.
.<-

, ----

.I

Fengamgkatan kernbali penghadap tuan DJISMAN

SIMANDJUNTAK terseb u t sebagai Komisaris rutama dan ---.."-

In dependen Perseroan, penghadap tuan DJOKO WINTO RO ----

tersebut sebagai Komisaris In dependen Perseroan, penghad ap -

..,~,,"~ .

warnita SoMRUEDEE CHAIMONGKOL tersebut, t"an

SoMSAK SITHINAM SUWA N terseb ut, d a n pen g h ad a p ---------

tuan FRIEDI CHANDRA tersebut sebagai Komisaris Perseroa n;

runtuk masa jabatan seiak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ----

dit" tu p"ya Rapat Urn uin Fein ega rig Sa h am Ta h uria m re rse ro a n -----

yang akam diselemggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua

pul"in dua)

5. Memberikam pembebasan dan pel"riasan sepenuhnya kepada ---

sei"ruh anggota Direksi dan Dewam Komisaris dari segala ------

kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang-------

dilaku kan selama menial an kan jabatam in ereka dalam

Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah --

dilak"kan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan

~

mereka, sepanjang tindakan tersebut tercermin daiam

I '.

penbukuan Perseroan.

Sehingga termitung seiak ditutupmya Rapat ini sus"nan Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

- DEWAN KOMISARIS:-------------------------------------.---------

Komisaris rutama dan : penghadap tuan DJISMAN --------

In dependen SIMANDJUNTAK terseb ut ; ----...

Komisaris : penghadap wantta SoMRtlEDEE-
,.

CHAIMO NG KOL tersebut; -------
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Komisaris

Komisaris

Komisaris In dependen
<

Komisaris In dependen

penghadap tuan EREDl

; I

CHANDRA tersebut;

SITHINAMSUWAN tersebut;

; I

tuan SoMSAK

penghadap tuan DJOKO

- DIREKSl --------------------------------------------------------"-----"

Direktur rutama : penghadap tuan KIRANA ---------

WINTORO tersebut;

: p e n g h a d a p to a in Irisi n y u r - -- - -- - - --

I

MAHYUDIN LUBIS (dalam -------

Kartu Tanda Penduduk tert"lis --

IR MAHY{IDIN LUBIS) -----------

tersebut;

Wakil Direkt"r rutama

I

~

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

Direktur

Direkt" r

LIMPAFHAYOM te rsebut; --------

: penghadap tuan ANDRE -----------

HERMAN BRAMANTYA PUTRA

(dalam Kart" Tanda rend"dunk---

te rt"lis A. H. BRAMANTYA-------

PUTRA) terseb"t;

: pen gin a d a p tu an Jus NAN ----------

Direktu r

RDSLAN tersebut;

: penghadap tuan STEPHANUS ----

DEMO WAWIN (dalam Kartu ----

Tand a Pen d u d un k tert ulis ----------

STEPHANUS DEMO W) -----------

terseb"t;

: penghadap tua" YULIUS ----------

Kl. IRNIAWAN GoZALl tersebut;

...---.......--....--....--..
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Direktu r

Direkt" r

Direktur.<- . ..

- ,."-.^, -

I '. Mein herikam kuasa kepad a Direksi Perse roan a ta u Corporate---

Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kernbali ----

keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara keenam dari-

: penghadap t"an MULIANTO -----

tersebut;

: penghadap t"an ICNATll. Is -------

Rapat her kenaan dengan perubaham Susunan Dewam

WURWANTO tersebut;

Komisaris dan Direksi, dalam akta Notaris, dan selanj"tnya ---

memberit ahukan kepada Meriteri 11ukum dan Hak Asasi --------

Man u sia Re p u blik Indonesia seh un b u rigan denga n peru b ah a n ---

susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dam untuk-----

me Iaku ka n pen g" batha n dan at au penam bahan dalam hen eru k ---

bagaimanapun juga yang diperlukan dan ataru disyaratkan -----

o1eh pihak yang herwe nang dalam rangka penyempurnaan dan

pem eru " ha n keten tu a n peru in d a rig- u n d a n gain, serta un " tm k--------

me Iakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu ------

tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan -

: penghadap tuan PADUNGSAK --~

THANAKIJ tersebut;

~

ketentu an peratu ra n perund ang-uI'd an gain.

S Ginnjutnya Dewan Komisaris dengan ini mengucapkan selamat--------

menjabat dan seiamat bekeria Repada anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris yang baru diangkat demi kernajuan PT In do Tambangraya--

KBTUK PALIJ I (SATU) KALl

Megah Tbk.

MATA ACARA KETUJUll:

Lapo ran Fengg" n aa n Dama Hasil Penawaram U mum Perd a n a. -------
,
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I. '~'~'
Sobelum menyampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran

urnum, Pemimpin Rapat terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang

pada pokoknya sebagai berikut

^ I

penghadap tunan DJISMAN SIMANDJUNTAK tersebut

Ibu-ibu dan bapak-bapak para pemegang saham yang kami

hormati, sesuai dengan Petaturan Otoritas Jasa Kouangan nomor

301POJK. 04/20 15 tertangga1 16-12-20 15 (enam belas Desember

I,

dua ribu Iima belas) mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Hasil Penawaran Urnum, Emiten diwajibkan untuk me laporkan

penggunaan dana hasil penawaran urnum secara berkala setiap ------

tahunnya pada Rapat Urnum Feinegang Saham Tahunan danjuga---"

diwajibkan untuk me ridapatkan persetujuan dari Rapat Urnum -------

Pemegang Sahamjika terdapat rencana perubahan penggunaan dana

yang berasal dari Penawaran Urnum saham yang sebelumnya telah--

11

I I
I I

dilaporkan kepada Otoritas Jasa KGuangan. "

- SGIanj utnya Pemimpin Rapat me in persilahkan penghadap tuan---------

MULIANTO tersebut untuk menyampaikan laporan penggunaan dana -

hasil penawaran urnum sebagai berikut:

I^

* penghadap t"an MULIANTO tersebut:

Terima kasih Bapak Feinimpin Rapat.

Ibu Bapak para pemegang saham Petseroan, jumlah dana hasil------

penawaran urnum saham perdana yang dilaksanakan pada bulan -----

Desember 2007 (dua ribu tujuh) telah termuat dalam laporan --------

KGuangan Tahun Buku 2007 (dua ribu tujuh). Pada penawaran ------

urnum perdana, jumlah saham yang ditawarkan merupakan saham---

baru dari portepel sebanyak 225,985.000 (dua ratus dua puluh Iima

juta sembilan ratus dejapan puluh Iima ribu) saham dengan harga ~

penawaran sebesar Rp, 14,000, - (empat belas ribu Rupiah) per------.

,
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saham. Iumlah hasil penawaran urnum perdana saham adalah ----....

sebesar Rp. 3.163.700.000.000, - (tiga triliun seratus enam puluh ----

tiga iniliar tujuh ratus juta Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya

penawaran urnum sebe sar Rp. 99,500,000.000, - (seinbilan puluh -----

.t_ ' .I sembilan iniliar Iima ratus juta Rupiah) in aka basil bersih

penawaran urnum perdana saham adalah sebesar

Rp. 3,064,200.000.000, - (tiga triliun enam puluh empat iniliar dua --

ratus juta Rupiah).

SGIanjutnya SOSuai dengan Bab 11 Prospektus yang diterbitkan pada

tangga1 10- 12-2007 (sepuluh Desember dua ribu tujuh), Tencana ----

penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut:

I. Sekitar Rp. 656,300,000.000, - (enam ratus Iima puluh enam-------

iniliar tiga ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk menambah --

kapasitas dan ekspansi dari terminal B atubara Bo ntang di---------

PT INDOMiNCO MANDIRl;

2. Sekitar Rp. 234,400,000.000. - (dua Talus tiga puluh empat --------

iniliar empat ratusjuta Rupiah) akan digunakan untuk

~

me in bangun pembangkit tenaga listrik batubara di

PT INDOMINCO MANDIRl;

3. Sekitar Rp. 187.500.000.000, - (seratus delapan pul uh tujuh -------

iniliar Iima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk

mengembangkan tambang operasi PT INDOMINCO MANDIRl---

yang terletak di daerah BIOk Timur;

4. Sekitar Rp. 468,800,000.000, - (empat ratus enam puluh delapan --

iniliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk

mengembangkan lambang operasi PT BHARINTO EKATAMA; -

dan

5. Sisa dari dana tersebut sokitar Rp. 1,517,200.000,000, " (satu -----
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,11 I

triliun Iima ratus tujuh bolas iniliar dua ratus juta Rupiah) akan

digunakan untuk me in bayar hutang Perseroan dan Ariak

Perusahaan kepada pemegang saham dan akuisisi di bidang

batubara dan pembangkit tenaga listrik

< Dan penggunaan dana per 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember

dua ribu delapan belas) dapat kami laporkan sebagai berikut

Rp. 699,500,000.000, ~ (enam ratus sembilan puluh sembilan

iniliar Iima ratus juta Rupiah) digunakan untuk Proyek

Fengembangan Terminal Batubara PT INDOMINCO MANDIRl

di Bontang

Rp. 126.1 00,000,000, - (seratus dua puluh on am iniliar seratus

juta Rupiah) digunakan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga

Batubara PT INDOMINCO MANDIRl di Bontang;

Rp. 180,100,000.000, - (seratus delapan puluh iniliar seratuS juta -

Rupiah) digunakan untuk pengembangan BIOk Timur di

PT INDOMINCO MANDIRl di Bontang; -

Rp. 418,700,000.000, - (empat ratus delapan belas iniliar tuj uh---"

ratus juta Rupiah) digunakan untuk Fengembangan Tambang -----

di PT BHARINTO EKATAMA;

Rp. 905,100.000,000. - (sembilan ratus Iima iniliar seratus juta ---

Rupiah) untuk pembayaran hutang perusahaan; ------------------""..

Rp. 523,400.000,000, - (Iima ratus dua puluh tiga iniliar Ginpat"---

rat u s j uta Rupiah) dig uriakan untu k akuisis i. -- --- -- - -- - -- - - - - -- -- -- -

Total realisasi penggunaan dana hasil penawaran urnum adalah -----

sobesar Rp. 2,852,900.000,000, - (dua triliun delapan ratus Iima -----

puluh dua iniliar sembilan ratus juta Rupiah) dan Saldo dana hasil -

penawaran urnum perdana per 31-12-2018 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dejapan belas) sebesar Rp. 21 I. 200,000.000, - ----

,.
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(dua ratus sebelas iniliar dua ratus juta Rupiah) ekuivalen

dengan UsD 16.000.000, - (enam belasjuta Dollar Amerika Serikat)

ditempatkan pada deposito be nangka dalam mata uang United S!ore

Donor di bank yang bukan merupakan afiliasi Perseroan, untuk ----

tenor I (satu) bulan dengan tingkat suku bunga antara 2*7% (dua ---

koma tujuh persen) hingga 2,75% (dua koma tujuh Iima persen) ----

per tahun, dan dana tersebut akan digunakan jika ada kesempatan -

.<- ..

okspansi us aha yang layak.

Demikian laporan penggunaan dana hasil penawaran urnum per -----

31-12-2018 (tiga puluh satu Desember du^I ribu delapan belas).'*....

-Kernudian Fomimpin Rapat me inbuka kesempatan kepada para --------

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan terhadap "--

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

mengajukan pertanyaan dan/at au menyampaikan pendapatnya

dipersilahkan mengangkat tangan.

-Karena tidak ada pertanyaan, in aka Pemimpin Rapat mengusulkan "---

kepada Rapat untuk:

Menerima Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran ---------

urnum perdana yang telah disampaikan tadi.

-Seianjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa mengingat mata--

acara ketujuh ini sifatnya adalah laporan, in aka tidak dimintakan -----*

persetujuan dari Rapat.

-Setelah semua mata acara rapat SGIesai dibicarakan, in aka sebelum ---

menutup Rapat, Feinimpin Rapat mein persilahkan kepada penghadap --

tuan KIRANA LIMPAPHAY OM tersebut untuk menyampaikan ---"-----

ucapan terima kasih.

* pengliadap t"an KIRANA LIMPAPHAYOM terseb"t:

"Thornk you very in 240h for Ihe sz, ppor! Ihe shareholder h@s given to
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us in 2018 (two thousand and eigh!ee") Iha! has led PT INDO

TAMBANGRAYA MEGAH Tbk to this success

We would like the shareholders 10 be confident that o217 Directors

and all employees win give Iheir full effor! 10 bring the company to

oohieve i!s IQrgets OS !o CFeoiing sustainable shareholder ref"rn
<-

I

Akhirnya dengan telah seiesainya pembahasan dan diputuskannya

seiuruh mata acara Rapat, in aka Fernimpin Rapat menutup Rapat

I

I I

J

I I

secara resini pada puku1 11.12 (sebelas lowat dua belas menit) Waktu

Indonesia Bagian Barat.

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

Notaris, Be Tita ACara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana ------

perlu.

KETtIK FALLt 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 OEl, labir di Ujung Pandang, pada-------

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

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

iaian Gunung Latimojong 247, Rukun Tetangga 001, Rukun ---~----"

Warga 003, Kelurahan Maradekaya Selatan, KGcamatan Makassar,

AKTA INl

Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

7371054707920002, yang dikeluarkan o1eh Dinas KGpendudukan ---

Dan Catatan Sipil Kota Makassar, berlaku hingga tanggal

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

Indonesia;
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2. -nona SHINTA ZUARY, Iahir di Jakarta, pada tanggal---------------~

<.\

23-08-1992 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus ------"----

sembilan puluh dua), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal ----

di Jakarta, Vikamas I BIOk A-I SIIl, Jakarta Utara, pemegang------

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

3172016308920001, yang tertulis daiam Kartu Tanda Penduduk-----

berlaku sampai dengan tangga123-08-2016 (dua puluh tiga ----------

Agustus dua ribu enam belas) akan tetapi herdasarkan pasa164 -----

ayat (7) huruf ajuncto pasa1 101 buruf c Undang-Undang nomor ---

24 Tahun 2013 (dua ribu tiga bolas) tentang Perubahan Atas --------

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

Administrasi Kependudu kan, dan berdasarkan Surat Edaran. .........

Mentori Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 4701295/SI -------

tertangga129-0 I -20 16 (dua puluh seinbilan Januari dua ribu---------

enam bolas) berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia; --------

___;.

-sebagai saksi-saksi.

~

-Segera setelah akta jin 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 ------

seiesai dibuat o1eh saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan seine stinya. ---------------

-Dib erikan s e b agai s alin an yang s am a b unyiny a. - - -- - -- - -- --- - -" " """- - -- - -

..
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