
NOTARIS & PPAT
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Gedung The 'H' Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377 ,
29533379,2953

Fax. : (021) 29533381,5 ABlT

9

!, ,r.IA I1 4

SURAT KETERANGAN

No. 13 /CN-NOT I II I Y I 2020

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMYTANAL, S.H., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Mei 2020 , bertempat di Pondok Indah Offrce Tower III,

Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavelin V-TA, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, telah

dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('Rapaf) PT INDO

TAMBAI{GRAYA MEGAH Tbk ("Perseroan') berkedudukan di Jakarta Selatan, yang

dimulai pada pukul 15.37 WIB dan ditutup pada pukul 16.M WIB, dengan mata acara Rapat

sebagai berikut :

1. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan

Pasal 20 ayat (2).

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DEWA}IKOMISARIS :

Komisaris Utama & Komisaris Independen : Prof. Dr. Djisman Simandjuntak

Komisaris : Fredi Chandra*

Komisaris Independen : Prof. Djoko Wintoro, PhD*

Komisaris Independen : Ir. Mahyudin Lubist

DIREKSI i

Direktur Utama : Kirana Limpaphayom*

Wakil Direktur Utama : A.H Bramantya Putra*

Direktur : Padungsak Thanakij *
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Direktur : Jusnan Ruslan*

Direktur : Stephanus Demo Wawin*

Direktur : Yulius Kumiawan Gozali*

Direktur : Ignatius Wurwanto*

Direktur : Mulianto

*Hadir secara online melalui aplikasi Google Hangout Meets dalarnRapat.

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 861.497.480 saham atau

mewakili 78,5639V" dari total keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga saat ini

yaitu 1.096.555.9fi) saham, yang diperoleh dari pengurangan total selunrh saham yang telah

dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.129.925.000 saham, dengan jurnlah yang

dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak 33369.100, satu dan lain hal sebagaimana temyata

dalam Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT

DATINDO ENTRYCOM per tanggal 30 April 2020 dan Surat Pemyataan Direksi

Perseroan nomor 1178/L[TWCorSecl5l2020, tertanggal 20 Mei 2020, yang dibuat di

bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana berdasarkan Pasd 40 ayat (l) Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan "Saham yang dihtasai

Perseroan karena pembelian kembali, peralihan lcarena huhtm, hibah atau hibah wasiat,

tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan

dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-

undang ini dailatau anggaran dasar".

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapa! dalam Rapat tersebu! para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dar/atau memberikan pendapat.

- Bahwa urtuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara

sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diarnbil melalui
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perhitungan sw[a yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General

Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan

oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSf,I"), dan suara yang diberikan melalui

pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni

PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir

dalam Rapat.

- Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebu! pemegang saham/kuasanya

memberikan suara delam mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat Pertam4 pemegang saham/kuasanya yang

memkrikan suara tidak setuju 120.649.555, suara abstain 3.105.700 suar4 dan suara setuju

737.742.225 suar4 sehingga total pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju

sebanyak 740.847.925 suara atau sebesar 859954y".

2. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat Kedua pemegang saham/kuasanya yang

memberikan suara tidak setuju 18.129.072, suara abstain 1.1X)0 suarq dan suara setuju

843367.408 suar4 sehingga total pemegang saharn/kuasanya yang memberikan suara setuju

sebanyak E43368.408 suara atau sebesar 97,89567".

- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

l. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui :

a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PerseroarL sehingga untuk selanjutnya Pasal 3

Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAI\ TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

l. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pertambangan

Batu Bara, aktivitas Penunjang Kelistrikaru Perdagangan Besar Atas Dasar

Balas Jasa (Fee) Atau Kontralq Reparasi Mobil, Industri Produk Dari Batu

Bar4 dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan akan

menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Kegiatan Usaha Utama Yaitu :
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a. Usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara

seperti antrasit, bituminous dan subbitominous baik pertambangan di

permukaan tanah atau bawah tana[ termasuk pertambangan dengan

cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut

meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan

pencirmpuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau

memudahkan pengangkutan dan penyimpanar/penampungan.

Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (calrz

bank);

b. Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha

ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian

tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen,

kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik

melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak

lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya

tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa./token listrik dan

kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

c. Usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan,

dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang

di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya

antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan

besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain;

kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau

melakukan ransaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui

intemet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan sep€rti bahan

baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang

setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia,

termasuk pupu! makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian,

bulq alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan

bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer,
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perlengkapan industri, kapal, pesawat; fumitur, barang keperluan

rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar

rumah pelelangan.

d. Reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi

elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi

badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan

dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk

kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau

penggantian ban dan pip4 perawatan anti karat, pemasangan bagian

dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha

perawatan lainnya;

e. Pengolahan gas, kokas dari batu barq termasuk juga destilasi batu

bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baj4

atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja

yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian

tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch kokas,

produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas.

Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa

saluran dimasukkan dalam kelompok 35202. Usaha pembuatan gas

dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja

dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103.

- Kegiatan Usaha Penunjang yaitu jasa penunjang atas dasar balas jasa atau

kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok

05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional

seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa

pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian

dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

b. Perubahan Pasal l9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk

selanjutnya Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

DIREKSI
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Pasal 19

l. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang memenuhi

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pasar Modal.

2. Direksi terdiri dari sedikirdikitnya 2 (dua) orang yang terdiri dari :

a. I (satu) Direktur Utama;

b. I (satu) atau lebih Wakil Direktur Utama Oila diangkat);

c. I (satu) atau lebih Direktur, yang diantaranya dapat juga diberi nama Co-

Direktur Utama.

-Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS

dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS

Tahunan ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk, sewaktu-waktu: (a) mengubah komposisi atau

jabatan di antara pada anggota Direksi; dar/atau (b) memberhentikannya

(mereka) dengan menyebutkan alasan dan memberikan kesempatan kepada

anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya dalam

Rapat yang bersangkutan.

4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan

ketentuan Pasal 23 ayat (4) anggaran dasar Perseroan.

5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat

kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu

sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya.

-Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ters€but

diatas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi

sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran diri.

7. a. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua)
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hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota

Direksi dan melakukan tindakan lain sesuai Peraturan Pasar Modal.

b. Kecuali terhadap pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota Direksi

yang mengakibatkan jurnlah anggota Direksi Perseroan menjadi kurang

dari 2 (dua) orang maka dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan

RUPS dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam huruf (a) Pasal 19

ayat (7\ anggaran dasar ini, dengan lampaunya kurun waktu tersebut

pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan

persetujuan RLJPS.

c. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan

jumlah anggota Direksi Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka

pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan

telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan

minimal jurnlah anggota Direksi.

8. Masa jabatan seseorang yang diangkat urtuk menggantikan anggota Direksi

yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk

mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang

diberhentikan atau digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan

anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi

yang masih menjabat pada masa inr" kecuali apabila ditentukan lain dalam

RUPS.

9. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya

belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang

Direkhu yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban

Direktur Utama dan mempunyai wewerumg serta tanggung jawab yang sama

sebagai Direktur Utama.

10. Dalam hal selunrh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam

Pasal 23 ayat (8) anggaran dasar Perseroan.

11. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota

Direksi tersebut :
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a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (4); atau

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau

c. Meninggal duniq atau

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; atau

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu

keputusan pengadilan.

Perubahan Pasal 20 ayat Q) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk

selanjutnya Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbtutyi sebagai berikut:

TUGAS DAI{ WEWENAI\G DIREKSI

Pasal 20

l. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam

maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan

serta menjalankan segala tindakaq baik yang mengenai kepengurusan

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:

a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas

barang-barang tidak bergerak milik Perseroan kecuali dalam kegiatan

usaha untuk nilai diatas Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar

Rupiah).

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan

penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri

untuk nilai diatas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar

Rupiah).

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun untuk nilai diatas

Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan

usaha d"n pinjaman kepada karyawan dan anak-anak perusahaan

Perseroan.

-Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari/atau akta yang

bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan tidak
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mengurangi ketentuan ayat (3) dan ayat (4) tersebut dibawah ini dan

peraturan perundangan yang berlaku.

2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 dan dalam hal tidak

diatur lain dalam keputusan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 5 di bawah,

yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas narna Direksi serta

mewakili Perseroan adalah:

a. I (satu) Direktur Utama dan I (satu) Direktur yang juga merupakan

Co-Direktur Utama, dengan seorang Wakil Direktur Utama; atau

b. I (satu) Direktur Utama dan I (satu) Direktur yang juga merupakan

Co-Direktur Utama , dengan I (satu) Direkhr; atau

c. 2 (dua) Direktur yang juga merupakan Co-Direktur Utam4 dengan I

(satu) Wakil Direktur Utama; atau

d. 2 (dua) Dhektur yang juga merupakan Co-Direktur Utama dengan I

(satu) Direktur;

-Dan dalam hal tidak diangkat satupun Direktur yang juga merupakan Co-

Direktur Utam4 maka yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah 2 (dua) anggota

Direksi.

3. Perbuatan hukum unhrk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan

jaminan utang kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang

berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat

dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) anggaran

dasar Perseroan.

4. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Nomor : IX.E.I

tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu harus mendapat

persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur

9



NOTARIS & PPAT
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Gedung The 'H' Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533f77,29
29533379,295333

Fax. : (021) 29533381, 5220

1

J

.r4 [rill

ittlt ts,

2

dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan

Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Nomor IX.E.I tentang Benturan

Kepentingan Transaksi Tertentu.

5. Pembagian tugas dan weweruurg Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam

hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang tersebut

ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

-Gaji dan tunjangan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan

wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

6. Unhrk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat

benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota

Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan

ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan

syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 anggaran

dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan

kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan

diwakilkan oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan

mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh

anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan

Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atatr Corporate Secretary

dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil

dalam mata acara pertama dari Rapat berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan

serta melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia

sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk

melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang

diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka
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penyempum.un dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk

melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang

dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

l. Menyetujui :

a. Untuk memberhentikan secara hormat Bapak Kirana Limpaphayom sebagai

Direktur Utam4 Bapak Mulianto sebagai Direktur dan Bapak Padungsak

Thanakij sebagai Direktur dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung

jawab (acquit et de charge) kepada mereka dari posisinya masing-masing, atas

segala tindakan pengurusar yang dilalrukannya sejak pengangkatan sampai

dengan berakhimya masa jabatanny4 yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPSLB

ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan

Pereroan.

b. Untuk mengangkat Bapak Kirana Limpaphayom sebagai Komisaris.

c. Untuk mengangkat Bapak Mulianto sebagai Direktur Utama.

d. Untuk mengangkat Bapak Chom Kongrun sebagai Direktur & Co-Direktur

Utama.

e. Untuk mengangkat Bapak Niwat Boonyad sebagai Direktur & Co-Direktur

Utama.

f. Untuk mengangkat Bapak Junius Prakasa Darmawan sebagai Direktur

-Untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun

2022.

-Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Mulianto

Wakil Direktur Utama : A.H. Bramantya Putra

Direktur & Co-Direktur Utama : Niwat Boonyad

ll
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Direktur & Co-Direktur Utama

Direkrur

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

: Chom Kongnun

: Jusnan Ruslan

: Stephanus Demo Wawin

: Yulius Kumiawan Gozali

: Ignatius Wurwanto

: Junius Prakasa Darmawan

DEWAI\ KOMISARIS

Komisaris Utama & Independen : Prof. Dr. Djisman Simandjuntak

Komisaris : Somruedee Chaimongkol

Komisaris : Somsak Sithinamsuwan

Komisaris : Fredi Chandra

Komisaris : Kirana Limpaphayom

Komisaris Independen : Prof. Djoko Wintoro, PhD

Komisaris Independen : Ir. Mahludin Lubis

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ata:u Corporate Secretary dengan hak

substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara

keenam dari Rapat berkenaan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan

Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan

Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau

penambahan dalam bentuk bagaimanaptur juga yang diperlukan dan atau disyaratkan

oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempumaan dan pemenuhan ketentuan

penrndang-undangan, serta unhrk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan

perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan

perahran perundang-undangan.

Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat Perseroan, tan ggal27 Mei 2020, Nomor 86 yang dibuat di hadapan saya,

Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.
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Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

lakarta 27 Mei2020

JIMMYTANAL, S.H., M.Kn.

JI TTRIf,
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