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BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

Nomor: 10.-Pada hari ini, Selasa, tanggal 06-04-2021 (enam April dua ribu dua puluh
satu). -----------------------------------------------------------------------------------------------Saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota ---Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --------------:-----------Atas permintaan Direksi dari PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, suatu
perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan UndangUnr ·.mg Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk
~ .:. r anjutnya

akan disebut juga "Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya

telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 08-05-2008
(delapan Mei dua ribu delapan) nomor 7, yang dibuat dihadapan POPIE
SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-062008 (enam belas Juni dua ribu delapan) nomor AHU-33509 .AH.01 .02.Tahun
2008; ----------------------------------------------------------------------------------------------Anggaran dasar mana telah mendapatkan perubahan-perubahannya _::: _______ _
sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut: -------------------------------- Akta tertanggal 11-05-2009 (sebelas Mei dua ribu sembilan) nomor 30, dan
akta tertanggal 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan) nomor
24, yang keduanya dibuat dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO
PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, dan telah mendapat
persetuju an dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-08-2009 (dua puluh tujuh Agustus --

ua ribu sembilan ) nomor AHU-41810 .AH.01.02.Tahun 2009; ----------------------- Akta tertanggal 28-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu lima belas)
nomor 96, yang dibuat dihadapan KUMALA T JAHJANI WI DODO, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-05-2015 (sembi lan belas Mei dua
ribu

lima

belas),

nomor

AHU-0935406.AH .01.02.TAHUN

2015,

dan

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroannya telar
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan

surat

berturut-turut

nomor AHU-AH.01.03-0930418;

dan

AH U-

AH.01.03-0930419; keduanya tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu lima
be Ias) ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Akta tertanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor
36, dibuat dihadapan DENI THANUR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ,
Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan
perubahan data perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, berturut-turut dengan surat nomor AHUAH.01.03-0211014 dan nomor AHU-AH.01 .03-0211015, keduanya tertanggal
18-04-2019 (delapan betas April dua ribu sembilan belas); --------------------------- Akta tertanggal 27-05-2020 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh) nomor
86, dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ---------Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----Keputusannya nomor AHU-0042910.AH .01.02.Tahun 2020; serta-----------------pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroannya
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
berturut-turut dengan surat nomor AHU-AH .01 .03-0258674 dan nomor AHUAH.01.03-0258676; ketiganya tertanggal 25-06-2020 (dua puluh lima Juli dua

~dua puluh ). -------------------------------------------------------
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-Berada di kantor Perseroan yang beralamat di Pondok lndah Office Tower Ill,
Lantai 3, Jalan Sultan lskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Selatan; ----------------- untuk dan atas permintaan tersebut membuat berita acara mengenai segala
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -----Saham Tahunan Perseroan tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut ---------"Rapat") yang dilangsungkan pada hari ini. -----------------------------------------------Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris; ------1. Ang g ota Di re ks i Pe rse roan ---------------------------------------------------------------

1. Tuan MULIANTO, lahir di Yogyakarta , pada tanggal 10-10-1970 (sepuluh

Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kata Yogyakarta, Jalan Malioboro 28, Rukun Tetangga
016, Rukun Warga 006, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK)
34 71 041 01 0700004; ---------------------------------------------------------------------------u ntu k sementara berada di Jakarta. -------------------------------------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Di re ktu r Uta ma Pe rse roan; --------------------------------------------------------------------(Tu an MULIANTO hadir secara fisik dalam Rapat). -----------------------------------2. Tuan JUNIUS PRAKASA DARMAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal ------

18-06-1979 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Brawijaya 1A nomor 4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan
Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor lnduk Kependudukan (NIK) 3174071806790003; ------------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Di rektu r Pe rse roan; ----------------------------------------------------------------------------(Tu an JUNIUS PRAKASA DARMAWAN hadir secara fisik dalam Rapat). ------3. Tuan A.H BRAMANTYA PUTRA, lahir di Pangandaran, pada tanggal -----

10-11-1964 (sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh empat),
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swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan , Jalan Mekarsari nomor 44, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005.
Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) 3674031011640008; ---

-Menu rut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----Wa ki I Di re ktu r Uta ma Pe rse roan ; -----------------------------------------------------------(Tuan A.H

BRAMANTYA PUTRA, hadir secara virtual

melalui med ia

te Ie kon fere nsi) . ----------------------------------------------------------------------------------4. Tuan NIWAT BOONYAD, lahir di Chiang Rai , Tha iland , pada tanggal 07-081978 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh pu luh delapan), Warga Negara
Thailand, bertempat tinggal sementara di Jakarta Selatan, Pondok lndah
Residence Tower Maya Unit 1817, Jalan Kartika Utama, Kelurahan Pondok
Pinang , Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Passpor Negara Thailand
Nomor: AB2362244; dan pemegang Kartu lzin Tinggal Terbatas Elektronik
No mo r 2C11 J E3746-U ; ------------------------------------------------------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Di rektu r Pe rse roan; -----------------------------------------------------------------------------(Tuan NIWAT BOONYAD, hadir secara virtual melalui media ------------te Ie kon fere nsi). -----------------------------------------------------------------------------------5. Tuan CHOM KONGNUN, lahir di Nan, Thailand, pada tanggal 20-12-1965
(dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara
Thailand, bertempat tinggal sementara di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, Kompleks Balikpapan Baru , Cluster Beverly Hills CA 25, Kelurahan
Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, pemegang Passpor Negara
Thailand Nomor: AA8090868; dan pemegang Kartu lzin Tinggal Terbatas
Elektronik Nomor 2C11 MD0001-V; ----------------------------------------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Di rektu r Pe rse roan; -----------------------------------------------------------------------------(Tuan CHOM KONGNUN, hadir secara virtual melalui media telekonferensi). ---
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6. Tuan JUSNAN RUSLAN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 04-08-1966
(empat Agustus seribu- sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, P. Loka Blok
F4/3A BSD 111-3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan
Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 3674010408660004; ----------------(Tuan JUSNAN RUSLAN, hadir secara virtual melalui media ------------te Iekon fere ns i). -----------------------------------------------------------------------------------7. Tuan STEPHANUS DEMO WAWIN (tertulis dalam

Kartu Tanda

Penduduk STEPHANUS DEMO W), lahir di Jakarta, pada tanggal 15-09-1971
(lima belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kota Bambu
Selatan II, nomor 29, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Kota
Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 31730715097.10015; -----------------(Tuan STEPHANUS DEMO WAWIN, hadir secara virtual melalui media---------te Ie kon fere nsi). -----------------------------------------------------------------------------------8. Tuan IGNATIUS WURWANTO, lahir di Yogyakarta, Indonesia, pada tanggal
18-07-1966 (delapan belas Juli seribu seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, The Green Vineyard DA 6 Nomor 8, Rukun Tetangga 018, Rukun
Warga 006, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK): ----------------------317406180766000; ------------------------------------------------------------------------------.
(Tuan IGNATIUS WURWANTO, hadir secara virtual melalui media ---------t eIeko nfere ns i). -----------------------------------------------------------------------------------9. Tuan YULIUS KURNIAWAN GOZALI, lahir di Jakarta, pada tanggal --------30-07-1973 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Selatan Ill --
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nomor 8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Pluit, Kecamatar
Penjaringan,

pemegang

Kartu

Tanda

Penduduk dengan

Nomor

lndu

Kependudukan (NIK): 3172013007730001 . --------------------------------------------{Tuan YULIUS KURNIAWAN GOZALI, hadir secara virtual melalui media----te Ie k on fere ns i). ----------------------------------------------------------------------------------

11. Anggota Dewan Komisaris Perseroan: --------------------------------------------1. Tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK, lahir di Sipahutar, pada tanggal -----01-01-1947 (satu Januari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan B I
Nomor 29 Rawa Bambu, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Keluraha
Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Pendud u
dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) 3174040101470008. -----------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----Komisaris Utama dan Komisaris lndependen Perseroan; ----------------------------(Tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK hadir secara fisik dalam Rapat). ---------------

2. Nyonya SOMRUEDEE CHAIMONGKOL, lahir di Chachoengsao, Thailand ,
pada tanggal 25-10-1961 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus enam
puluh satu), swasta, Warga Negara Thailand, bertempat tinggal di c/o PT lndo
Tambang Raya Megah Tbk, Pondok lndah Office Tower Ill Lantai 3, Jalan
Sultan lskandar Muda Pondok lndah Kaveling V-tA, Jakarta 12310, pemegang
Paspor Negara Thailand nomor: AA8204859; --------------------------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Korn isaris Pe rse roan; ----------------------------------------------------------------------------

( Nyon ya SOMRUEDEE CHAIMONGKOL hadir secara virtual melalui media
t e Ie kon f ere nsi ). ------------------------------------------------------------------------------------

3. Tuan SOMSAK SITHINAMSUWAN, lahir di Songkhla, Thailand, pada
tanggal 14-04-1960 (empat belas April seribu sembilan ratus enam puluh),
swasta, Warga Negara Thailand, bertempat tinggal di c/o PT lndo Tambang
Raya Megah Tbk, Pondok lndah Office Tower Ill Lantai 3, Jalan Sultan

Cll.

'S .•
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lskandar Muda Pondok lndah Kaveling V-TA, Jakarta 12310, pemegang
Paspor Negara Thailand nomor: AB3288428; --------------------------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Ko mi saris Pe rse roan; ---------------------------------------------------------------------------(Tuan SOMSAK SITHINAMSUWAN hadir secara virtual melalui media
te Ie kon fere nsi). ------------------------------------------------------------------------------------

4. Tuan KIRANA LIMPAPHAYOM, lahir di Bangkok, Thailand, pada tanggal
25-11-1974 (dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), swasta, Warga Negara Thailand, bertempat tinggal di c/o PT lndo
Tambang Raya Megah Tbk, Pondok lndah Office Tower Ill Lantai 3, Jalan
Sultan lskandar Muda Pondok lndah Kaveling V-TA, Jakarta 12310, pemegang
Paspor Negara Thailand nomor: AB3202676; --------------------------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Ko mi saris Pe rse roan; ---------------------------------------------------------------------------(Tuan

KIRANA

LIMPAPHAYOM

hadir

secara

virtual

melalui

media

te Ie kon fere nsi). ------------------------------------------------------------------------------------

5. Tuan FREDI CHANDRA, lahir di Palembang, pada tanggal 07-02-1964
(tujuh Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Gelong Baru
Selatan V/10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Tomang,
Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 3173020702640004; -----------------------------Menu rut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Korn isaris Pe rse roan; ---------------------------------------------------------------------------(Tuan FREDI CHANDRA hadir secara virtual melalui media telekonferensi). ----

6. Tuan lnsinyur MAHYUDIN LUBIS, lahir di Padang Sidempuan, pada
tanggal 20-01-1952 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Belimbing I nomor 100, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan
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Jagakarsa , Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 3174092001520004; -----------------------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----Ko mi saris Ind epend en Pe rse roan; ---------------------------------------------------------(Tu an

lnsinyur MAHYUDIN

LUBIS hadir secara virtual

melalui media

te Iekon fere ns i). ----------------------------------------------------------------------------------7. Tuan DJOKO WINTORO, lahir di Pontianak, pada tanggal 28-04-1953 (dua

puluh delapan April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Kenari
2 Blok L6 nomor 25 Bintaro Jaya Sektor 2, Rukun Tetangga 002 , Rukun Warga
008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 3674052804530002; ----Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------Komisaris Independen Perseroa n; ----------------------------------------------------------(Tuan DJOKO WINTORO hadir secara virtual melalui media telekonferensi). --Ill. Para Pem eg an g Sa ham Pe rse roan: -------------------------------------------------1. Tuan HARISH ZHAFAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-01-1997 (empat

Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Pondok Surya F/6, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan
Karang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk -----Kependudukan (NIK): 3671120401970004; -----------------------------------------------u ntu k seme nta ra be rad a di Jakarta. --------------------------------------------------------Menu rut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Nyonya
SOMRUEDEE CHAIMONGKOL, tersebut di atas, berdasarkan surat kuasa

yang dibuat dibawah tangan tertanggal 06-04-2021 (enam April dua ribu dua
puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. yang mana Nyonya
SOMRUEDEE CHAIMONGKOL, tersebut, diwakilinya dalam kedudukan selaku
Direktur BAN PU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD, suatu perusahaan

Cl
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yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura,
berkedudukan dan beralamat di One Marina Boulevard #28-00, Singapura. -----BAN PU MINERALS (SINGAPORE) PTE. LTD, tersebut dalam hal ini -----------selaku pemilik dan pemegang 736.071.000 (tujuh ratus tiga puluh enam juta
tujuh puluh satu ribu) saham dalam Perseroan; -----------------------------------------2. Masyarakat, sebanyak 393.854.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta

delapan ratus lima puluh empat ribu) saham dalam Perseroan. --------------------IV. Un dang an: -----------------------------------------------------------------------------------1. Tuan HARISH ZHAFAR, tersebut di atas; --------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari ---------PT. DATINDO ENTRYCOM, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang
hadir atas undangan Direksi Perseroan; ---------------------------------------------------Demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------------------------------------------Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, --------penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. --------------------------------------- Tuan DJISMAN SIMANDJUNTAK, tersebut, selaku Komisaris Utama dan
Komisaris lndependen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris
Perseroan berdasarkan Kutipan Keputusan Rapat tertanggal 23-03-2021 (dua
puluh tiga Maret dua ribu dua puluh satu), yang dikutip dari Keputusan Rapat
Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 23-02-2021 (dua puluh
tiga Februari dua ribu dua puluh satu), yang diterbitkan oleh Corporate
Secretary Perseroan, yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, dan --sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat ( 1) Anggaran Dasar Perseroan,
bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat hal-hal sebagai
be rikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------Bah wa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini ----adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK --Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --------
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Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK"). ---------------Dalam penyelenggaraan Rapat ini Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------Perseroan telah melakukan pemberitahuan rencana RUPS Tahunan
kepada OJK mengenai tanggal dan agenda rapat sebagaimana ternyata
dalam surat Nomor: 0343/L/ITM/CorSec/2/2021, tertanggal 11-02-2021
(sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) dan Surat Nomor: ---------------0481 /L/ITM/CorSec/2/2021, tertanggal 18-02-2021 (delapan be las Februar
du a rib u du a puIuh satu); -----------------------------------------------------------------

!•

Pengumuman atas penyelenggaraan RUPS Tahunan juga sudah -----dipublikasikan dan diumumkan dalam situs web KSEI, situs web Perseroan
dan situs web Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 19-02-2021 (sembilan
belas Februari dua ribu dua puluh satu); dan ----------------------------------------

I.

Pemanggilan RUPS Tahunan sudah di publikasikan dan diumumkan dalam
situs web KSEI, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia
pada tanggal 08-03-2021 (delapan Maret dua ribu dua puluh satu). -----------

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 26 Peraturan OJK, terhadap Rapat ini berlaku
ketentuan kuorum bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri
dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham
Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Pe rse roan . ----------------------------------------------------------------------------------------Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat meng_enai berapa jumlah Para ----Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah ----Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir telah memenuhi kuorum ------untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Cll
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saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 05-03-2021 (lima Maret dua ribu dua puluh satu)
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat)
yang dikeluarkan oleh PT. DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi
Efek Perseroan, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
adalah 830.010.276 (delapan ratus tiga puluh juta sepuluh ribu dua ratus tujuh
puluh enam) saham atau merupakan 73,457% (tujuh puluh tiga koma empat
lima tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 1.129.925.000 (satu miliar seratus
dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) saham; -------------Oleh karena ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ----------Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan ----keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam --acara Ra pat.----------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat menegaskan kembali bahwa oleh karena semua ----persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK -----mengenai pengumuman, panggilan, kuorum Rapat telah dipenuhi ----------------sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk ---------mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan Rapat secara --resmi dibuka pada pukul 14.25 WIB (empat belas lewat dua puluh lima menit -Waktu Indonesia Bagian Barat). --------------------------------------------------------------Bahwa sesuai dengan panggilan yang diumumkan dalam situs web KSEI,
situs web BEi , situs web Perseroan dan surat kabar sebagaimana disebutkan
qi atas, agenda Rapat adalah sebagai berikut: ------------------------------------------1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). ------------------------2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020

~u dua puluh) . -----------------------------------------------------
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njukkan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahunan

I

Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -------------------

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ---------Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -------------------5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna -----------menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang ---------Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ------------------------------Agenda Pe rta ma: -------------------------------------------------------------------------------

"Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)". ----------------------------Berkaitan dengan Agenda Pertama tersebut, Ketua Rapat mempersilahkan ---Direktur Utama Perseroan, Tuan MULIANTO untuk menyampaikan laporannya
Sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat. -------------------------------------------Selanjutnya Tuan MULIANTO kemudian menyampaikan laporannya. -----------Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi
telah menyampaikan Laporan Tahunan beserta Laporan Keberlanjutan untuk
tahun buku 2020, yang telah dipublikasikan kepada para pemegang saham
melalui IDXnet dan situs web Perseroan sejak tanggal 08-03-2021 (delapan
Maret dua ribu dua puluh satu). Kemudian beliau menyampaikan laporan
dalam bentuk presentasi mengenai Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku
2020 dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi
Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh) serta Laporan pelaksanaan tanggung jawab
sos iaI dan Ii ng ku ngan. -------------------------------------------------------------------------Presentasi ini dimulai dengan Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun
2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------

1-:::::an mencatat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya--

-~-------~--------------'.~----------------~---~~-~~----------~--------~-~~~------~!

~crn:a-~a tanggal 27 Mei 2020, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa secara online dan pembatasan kehadiran fisik sesuai dengan arahan
pemeritah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Dalam
Rapat

Umum

Pemegang

Saham

Tahunan

tersebut telah

disetujui

pembayaran sisa dividen final tunai sebesar Rp. 507.- (lima ratus tujuh
Rupiah) per saham kepada Pemegang Saham. ------------------------------------[ -

Pada tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh),
sebagai wujud dari prinsip transparasi kepada pemegang saham dan
pemangku

kepentingan,

ITM

melaksanakan

Paparan

Publik berikut

konferensi pers secara online di gedung Bursa Efek Indonesia (IDX). -------1 -

Pada tanggal 02-09-2020 (dua September dua ribu dua puluh), ITM
menyelenggarakan

konsultasi

dengan

para

pemangku

kepentingan

sebelum melaksanakan kegiatan operasional anak usahanya, PT Nusa
Persada Resources di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Acara
tersebut dihadiri Wakil Bupati, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Dinas
ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dan SKPD terkait. ---------------------------

!-

Pada tanggal 14-09-2020 (empat belas September dua ribu dua puluh),
anak usaha

ITM

yaitu

PT

lndominco

Mandiri

menyerahkan

hasil

Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Rehab
DAS) kepada pemerintah seluas 3.040 hektare. ------------------------------------

!-

Pada tanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh),
sebagai bentuk sosialisasi berkala untuk meningkatkan awareness atas
Good Corporate Governance, ITM menyelenggarakan CG Day secara
online yang dihadiri oleh pemangku kepentingan, karyawan ITM dan anak
usaha. CG Day mengangkat tema Adapting to Change: What to Do? Yang
membahas re-setting and repurposing of Business Strategy dan Creating
Shared Value (CSV) serta sosialisasi atas pemutakhiran GCG Policy dan
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~ eri Iaku ITM Group. ------------------------------------------------------------Kemudian beliau melanjutkan dengan pemaparan Laporan Keuangan --------Perseroan yang dimulai dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. ----------Nilai

Total

Aset

konsolidasian

Perseroan

pada

tahun

2020

sebesar

USD.1.159.000.000.- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta Dollar
Amerika Serikat), menurun 4% (empat persen) atau sebesar USD.50.000.000.(lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dibanding tahun 2019 yang mencapa
USD.1.209.000.000.- (satu miliar dua ratus sembilan juta Dollar Amerika
Serikat). Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penurunan nila
piutang sebesar 44% (empat puluh empat persen) dan nilai persedian sebesar
41 % (empat puluh satu persen). Secara total Aset Lancar menu run sebesa
11 % (sebe Ias perse n). ------------------------------------------------------------------------Nilai

Persediaan

pada

tahun

2020

mengalami

penurunan

menjadi

USD.60.000.000.- (enam puluh juta Dollar Amerika Serikat) dari sebelumnya
sebesar USD.103.000.000.- (seratus tiga juta Dollar Amerika Serikat) pada
tahun 2019. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan persediaan batubara.
Nilai persediaan batubara mengalami penurunan yang disebabkan oleh --------menurunnya produksi batubara Perseroan pada tahun 2020. -----------------------Posisi Total Liabilitas konsolidasian Perseroan pada tahun 2020 sebesar ----USD.312.000.000.- (tiga ratus dua belas juta Dollar Amerika Serikat). Jumlah
ini mengalami penurunan sebesar 4% (empat persen) dibandingkan dengan
tahun 2019 sebesar USD.325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta Dollar
Amerika Serikat) . Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pada akun
Liabilitas Jangka Pendek sebesar 11 % (sebelas persen) dan peningkatan akun
Liabilitas Jangka Panjang sebesar 15% (lima belas persen). Peningkatan pada
akun Liabilitas Jangka Panjang disebabkan oleh pinjaman bank jangka
panjang sebesar USD.36.000.000.- (tiga puluh enam juta Dollar Amerika
Seri ka t) . --------------------------------------------------------------------------------------------Nilai Utang Usaha Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar ---------------------
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USD.62.000.000.- (enam puluh dua juta Dollar Amerika Serikat). Jumlah ini
mengalami penurunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari periode
sebelumnya yaitu sebesar USD.78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta Dollar
Amerika Serikat). Saldo utang usaha berasal dari pembelian suku cadang,
batubara, bahan bakar, jasa penambangan, dan jasa lain-lain. ---------------------Total Ekuitas Perseroan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4%
(empat persen), menjadi USD.846.000.000.- (delapan ratus empat puluh enam
juta

Dollar Amerika

Serikat),

dari

periode

sebelumnya

yaitu

sebesar

USD.884.000.000.- (delapan ratus delapan puluh empat juta Dollar Amerika
Serikat). Hal ini disebabkan oleh penurunan Laba Ditahan sebesar 5% (lima
persen) dari USD.513.000.000.- (lima ratus tiga belas juta Dollar Amerika
Serikat) di tahun 2019 menjadi USD.485.000.000.- (empat ratus delapan puluh
lima juta Dollar Amerika Serikat) di tahun 2020. ----------------------------------------Untuk Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan, Perseroan membukukan
Pendapatan Bersih sebesar USD.1.185.000.000.- (satu miliar seratus delapan
puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Jumlah tersebut mengalami penurunan
sebesar

31 %

(tiga

puluh

satu

persen)

dari

sebelumnya,

yaitu

USD.1. 716.000.000.- (satu mi liar tujuh ratus enam belas juta Dollar Amerika
Serikat) juta pada tahun 2019. Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan
oleh menurunnya rata-rata harga jual batubara dari USD.64,6 (enam puluh
empat koma enam Dollar Amerika Serikat) per ton di tahun 2019 menjadi
USD.53,5 (lima puluh tiga koma lima Dollar Amerika Serikat) per ton di tahun
2020.

Dalam

hal volume penjualan

batubara Perseroan membukukan

penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 21,2 (dua puluh satu koma dua)
juta ton dari volume penjualan sebesar 25,3 (dua puluh lima koma tiga) juta ton
pad a ta hun 201 9. ------------------------------------------------------------------------------Se iring dengan menurunnya Pendapatan Bersih Perseroan, Beban Pokok
Pendapatan Perseroan pada tahun 2020 juga mengalami sedikit penurunan
sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) menjadi sebesar --------------------
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USD.986.000.000.- (sembilan ratus delapan puluh enam juta Dollar Amerika
Serikat), dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar USD.1.389.000.000.- (satu
miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat. Adapun
faktor-faktor

yang

mempengaruhi

penurunan

tersebut

adalah

Biaya

Penambangan, Biaya Royalti, Biaya Pembelian Batu Bara dan Biaya Bahan
Baka r Min yak. ------------------------------------------------------------------------------------Sej a Ian dengan faktor-faktor tersebut di atas, Perseroan mencatat Laba Kotor
pada tahun 2020 sebesar USD.199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan
juta Dollar Amerika Serikat). Hal ini mengalami penurunan sebesar 39% (tiga
puluh

sembilan

persen)

dibandingkan

dengan

tahun

2019

sebesar

USD.327.000.000.- (tiga ratus dua puluh tujuh juta Dollar Amerika Serikat).
Margin Laba Kotor Perseroan pada tahun 2020 mencapai 17% (tujuh belas
persen). Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar
19% (se mbi Ian be Ias pe rse n). ---------------------------------------------------------------Seh in gga dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas lnduk
sebesar USD.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat).
Perolehan tersebut turun sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan
periode sebelumnya sebesar USD.129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan
juta Dollar Amerika Serikat) pada tahun 2019. ------------------------------------------Volume penjualan batubara Perseroan mengalami penurunan sebesar 16%
(enam belas persen) dari 25,3 (dua puluh lima koma tiga) juta ton pada tahun
2019 menjadi 21,2 juta (dua puluh satu koma dua) juta ton pada tahun 2020,
yang disebabkan oleh menurunnya jumlah produksi batubara pada hampir
seluruh anak usaha Perseroan pada tahun 2020. Selain itu penjualan batubara
yang berasal dari pihak ke-3 juga mengalami penurunan menjadi 1,6 juta (satu
koma enam) juta ton pada tahun 2020. ---------------------------------------------------lmbas dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan pergerakan
barang dan jasa secara ekstrim serta perlambatan laju perekonomia global di
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tahun 2020. Hal ini mengakibatkan Perseroan mengalami penurunan rata-rata
harga ju al batubara sebesar 17% (tujuh be las persen ). Rata-rata harga ju al
batubara tahun 2019 sebesar USD.64,6.- (enam puluh empat koma enam
Dollar Amerika Serikat) per ton menjadi USD.53,5.- (lima puluh tiga koma lima
Dollar Amerika Serikat) per ton pada tahun 2020. --------------------------------------Untuk total produksi batubara Perseroan pada tahun 2020 mengalami
penurunan sebesar 21 % (dua puluh satu persen) menjadi sebesar 18,4
(delapan belas koma empat) juta ton dari produksi batubara sebesar 23,4 (dua
puluh tiga koma empat) juta ton pada tahun 2019. Penurunan produksi
disebabkan oleh melambatnya permintaan pasar oleh karena pandemi COVID19. Rincian produksi anak Perseroan adalah sebagai berikut: ----------------------Total produksi batubara PT.lndominco Mandiri di areal Blok Timur dan Blok
Barat adalah 9.000.000 (sembilan juta) ton , hal ini mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,4 (dua belas koma empat) juta ton . --

!-

PT

Trubaindo

Coal

Mining

mencatat

penurunan

jumlah

produksi

batubaranya menjadi sebesar 4,3 (empat koma tiga) juta ton dari periode
sebelumnya sebesar 4,9 (empat koma sembilan) juta ton . -----------------------

I-

PT Bharinto Ekatama berhasil mempertahankan jumlah produksi batubara
pada tahun 2020 pada level 3.000.000 (tiga juta) ton. ----------------------------PT.Kitadin Embalut mencatat penurunan produksi batubara menjadi 1,2
(satu koma dua) juta ton di tahun 2020 atau turun dibandingkan periode
sebelumnya yaitu sebesar 1,4 (satu koma empat) juta ton . ----------------------

!-

Sedangkan tambang batubara Perseroan yang terakhir yaitu PT Jorong
Barutama Greston ,

memproduksi batubara di tahun 2020 sebesar

1.000.000 (satu juta) ton atau turun sebesar 0,6 (nol koma enam) juta ton
dibandingkan dengan tahun 2019. -----------------------------------------------------Kelangsungan operasi penambangan Perseroan, tidak terlepas dari dukungan
cadangan

batubara

(coal

reserves) dan sumber daya batubara

(coal

resources) yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2020, total
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sumber daya batubara (coal resources) mencapai 1,4 milyar ton dan total
cadangan batubara (coal reserves) adalah sebesar 31 f.000.000 (tiga ratus
sebelas juta) ton. Estimasi tersebut berdasarkan estimasi profesional yang
kompeten dalam kode JORC dan belum mengikutsertakan sumber daya dan
cadangan batubara dari PT Graha Panca Karsa dan PT Tepian lndah Sukses
yang estimasinya belum diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Untuk
memastikan keberlanjutan usaha pada masa mendatang, Perseroan terus
berupaya meningkatkan ketersediaan sumber daya dan cadangan batubara. --Pada kesempatan ini, beliau juga menjelaskan tentang Penerapan Manajemen
Mutu untuk senantiasa menghasilkan kinerja yang baik. ------------------------------Perseroan

selalu

memastikan

mengacu pada standar terbaik,

bahwa

pelaksanaan

kegiatan

usahanya

dimana pada tahun 2020 anak usaha

Perseroan yaitu PT lndominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Bharinto
Ekatama dan PT Tambang Raya Usaha Tama serta PT Jorong Barutama
Greston berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 9001 :2015

untuk Sistem

Man ajeme n Mutu. ------------------------------------------------------------------------------Pe ne ra pan manajemen mutu untuk produksi batubara disusun dalam kerangka
kerja secara end-to-end diawali dari menjaga konsistensi mutu produk sesuai
kontrak, fleksibel dalam jadwal kirim , penyediaan layanan total termasuk
penggunaan batubara dan emisi di pembangkit listrik pelanggan serta
menerima, memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan keluhan pelanggan
sesuai dengan pedoman layanan guna peningkatan mutu pelanggan. -----------Keseluruhan kerangka kerja manajemen mutu tersebut di didukung oleh
sumber daya manusia Perseroan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai
dengan bidangnya masing-masing yang di topang oleh strategi sumber daya
Perseroan. Adapun tahun 2020 ini Perseroan mencatat beberapa pencapaian
di bidang sumber daya manusia antara lain tidak adanya pemogokan dan
perselisihan dengan pekerja, tidak adanya perselisihan dengan masyarakat
sekitar, penyelenggaraan pelatihan pekerja sebanyak rata-rata 8,2 jam per

.

,~.I

_ _ _ __
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pekerja dan lain sebagainya.

Perseroan juga berhasil menyertakan pekerja

pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). -------------------------Pelaksanaan Transformasi Perseroan yang sudah berjalan juga sudah ---------mencakup Transformasi Digital baik dari sisi Bisnis, Teknologi dan Sumber
Daya Manusia dengan pencapaian sebagaiman di paparkan pada layar. -------Sebagai organisasi yang juga berorientasi terhadap keberlanjutan, Perseroan
juga sudah memiliki Strategi Keberlanjutan yang secara garis besar terdiri dari
Lestari Bersama ITM, Belajar Bersama ITM, Berdaya Bersama ITM dan Patuh
Be rsa ma ITM . -----------------------------------------------------------------------------------Seba ga i bagian dari keberlanjutan dan wujud atas Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik, Perseroan menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR) yang berfokus pada empat pilar yang disesuaikan dengan nature
business Perseroan di bidang pertambangan juga kontribusi kepada SDGs.
Berikut adalah empat pilar tersebut beserta beberapa contoh inisiatif CSR ITM
yang secara ringkas dapat saya jelaskan sebagai berikut : --------------------------ITM for Compliance (Patuh Bersama ITM) yang berarti bahwa ITM terus
berupaya

mematuhi

setiap peraturan

yang

berlaku juga

mengajak

stakeholders berperilaku serupa. ------------------------------------------------------ITM for Education (Belajar Bersama ITM) menekankan pada dukungan
terhadap sektor pendidikan baik formal maupun non formal dengan
peningkatan

skill

dan

literasi

pemangku

kepentingan

termasuk

pembangunan infrastruktur pendidikan . ---------------------------------------------ITM

for

Empowerment

(Berdaya

Bersama

ITM)

terkait

dengan

pemberdayaan pemangku kepentingan dalam bidang peningkatan modal
insani (human capital) termasuk di dalamnya adalah ekonomi, kesehatan,
infrastruktur, sosbud juga kewirausahaan. ------------------------------------------ITM for Environment (Lestari Bersama ITM) mengenai upaya untuk
menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi
dan perbaikan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati dan -------------

r
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pen ge Io Iaa n sa mpa h. ----------------------------------------------------------------------

Pada tahun 2020, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan melalui
serangkaian kegiatan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk
donasi dan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar wilayah usaha
Perseroan yang terdampak pandemi Covid-19, penyaluran alat Alat Pelindung
Diri

bagi tenaga med is di berbagai fasilitas kesehatan di 10 distrik pada 4

(empat) propinsi di sekitar wilayah operasional Perseroan serta ,penyediaan
fasilitas sanitasi di Desa Binaan ITM, pemberian edukasi kepada masyarakat
terkait Covid-19 termasuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan kerjasama
dengan pelaku usaha kecil menengah dalam membuat masker non-medis. ----Dari sisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perseroan dan seluruh anak
usahanya berhasil mencapai Zero Fatality Incident. Selain itu pencapaian anak
usaha Perseroan terkait dengan hal ini antara lain: -----------------------------------PT lndominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Bharinto Ekatama
and PT Tambang Raya Usaha Tama, PT Kitadin Embalut dan PT Jorong
Barutama

Greston

Keselamatan

berhasil

Pertambangan

mempertahankan
(SMKP)

dari

Sistem

Manajemen

Pemerintah

berdasarkan

Keputusan Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementrian ESDM
Nomor 185.K/37.04/DJB/2019.
PT Bharinto Ekatama juga berhasil mempertahankan penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3) dari Pemerintah

berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.26 Tahun 2014. -----------[ -

PT lndominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining mempertahankan
sertifikasi ISO 45001 :2018 untuk Occupational Health & Safety Assessment
System, sementara PT Bharinto Ekatama telah lulus dari surveillance audit
untuk memperoleh ISO 45001 :2018 yang merupakan pengembangan dari

0 HSAS 18001 :2007. ----------------------------------------------------------------------

!-

PT Trubaindo Coal Mining menerima Zero Accident Award

dari Menteri

1-::'.::9akerjaan Republik Indonesia dari Gubernur Propinsi Kalimantan
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F d a n penghargaan yang sama juga diterima PT lndominco Mandiri
dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur. --------------------------------------------

!-

PT lndominco Mandiri juga menerima penghargaan terkait Pencegahan ---dan Pengendalian HIV dan AIDS di Wilayah Kerja. --------------------------------

Terkait dengan Lingkungan maka anak usaha Perseroan: --------------------------PT lndominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining dan PT Bharinto
Ekatama secara konsisten mempertahankan kinerja berdasarkan standar
sertifikasi

ISO

14001 :2015

terkait

sistem

manajemen

lingkungan,

sementara PT Jorong Barutama Greston telah lulus dari surveillance audit
untuk menerima ISO 14001 :2015 dibulan Februari; --------------------------------

!-

PT Jorong Barutama Greston, PT Bharinto Ekatama, PT Kitadin Embalut ,
PT Trubaindo Coal Mining dan PT lndominco Mandiri memperoleh
PROPERNAS Blue Level untuk pemenuhan kepatuhan terkait lingkungan
dari Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia pada bulan
Desember; ------------------------------------------------------------------------------------

!-

PT Bharinto Ekatama, PT. Kitadin Embalut, PT. Trubaindo Coal Mining dan
PT indominco Mandiri menerima Green Level untuk PROPER dari
Gu be rn ur Ka Ii manta n Timur. -------------------------------------------------------------

Dari sisi Pengembangan Masyarakat, ITM Group memperoleh nilai 78,26 atas
Community Satisfaction Index yang merupakan peningkatan dari tahun
sebelumnya yaitu 75,00. Perseroan juga telah mengalokasikan dana sebesar
Rp.20.4 miliar (duapuluh koma empat miliar Rupiah) yang disalurkan melalui
43 Desa Binaan dan 137 Program. --------------------------------------------------------Di tahun 2020 ini, ITM melalui Site PT Jorong Barutama Greston memperoleh
Penghargaan Indonesian CSR Award - gold level untuk dua program
Pengembangan Masyarakat yaitu

pengembangan kelompok tani pupuk

organik menjadi pemasok lokal serta teknologi solar sel untuk mendukung
produktivitas ternak ayam dan pengurangan karbon. Di tahun yang sama ITM
melalui site Kitadin telah memperoleh Kutai Kartanegara CSR Award terkait
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Program

Pengembangan

Masyarakat

dan

kontribusi

dalam

rangka

pengurangan limbah di desa desa binaan melalui waste bank mechanism. -----Untuk Program Air dan Sanitasi, ITM melalui PT lndominco Mandiri, sampai ---dengan tahun 2020 telah mencapai sebanyak 1034 atau mencakup 7 desa dari
to ta I 9 de sa. ---------------------------------------------------------------------------------------Sep anj an g 3 tahun terakhir, ITM melalui site Kitadin, lndomindo Mandiri,
Bharinto

Ekatama dan Trubaindo

Coal

Mining telah

mengembangkan

Community Learning Center. Melalui Community Learning Center ini, kami
berharap bahwa Perseroan sebagai organisasi dapat mendukung kemandirian
masyarakat dalam hal pembangunan ekonomi serta sumber daya manusia
lokal melalui pendidikan informal sesuai kebutuhan. -----------------------------------Pada tahun 2020 ini juga, Site Trubaindo telah menyelesaikan Rumah Panjang
Tradisional Dayak atau Lamin Bentian. Proyek ini merupakan salah satu
upaya ITM dalam menjaga warisan budaya dan mendukung pengembangan
loca I culture center (exhibition). -------------------------------------------------------------Sebagai penutup, beliau juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020,
ITM berhasil memperoleh serangkaian penghargaan terkait pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik antara lain ICONOMICS EMITEN AWARD 2020,
TOP GRC AWARDS 2020, ASIA SUSTAINABILITY REPORTNG RATING
(ASRRAT) 2020 dan ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE
(ESG) AWARDS 202 0. ------------------------------------------------------------------------Kem ud ia n Tuan MULIANTO mengakhiri laporan direksi Perseroan dan
mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. ---------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa atas nama Dewan KomisarisPerseroan, be1iau akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan ----Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----Beliau menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan
Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab (fiduciary duty) untuk --------------
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melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan
kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan
a rah an bag i Di re ks i. ----------------------------------------------------------------------------Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan
kegiatan operasional Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai
be ri kut: ---------------------------------------------------------------------------------------------a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan , baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. ------------------[

b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab
dan ditujukan pada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tu ju an Pe rse roan. --------------------------------------------------------------------------c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka (transparent) kepada
Di re ks i ma up un Pemeg an g Saha m. ---------------------------------------------------Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris
dibantu oleh komite-komite sebagai berikut: ---------------------------------------------1. Komite Sustainable Development, GCG, Nominasi dan Kompensasi --------Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam
memastikan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan
pembangunan

berkelanjutan

serta

senantiasa

melaksanakan

praktik

terbaik dalam manajemen Perseroan dengan tugas utama antara lain: ----a. untuk menganalisa kebijakan tata kelola perusahaan yang baik dan
pembangunan berkelanjutan serta mengawasi kepatuhan terhadap
se mu a pe ratu ran yang be rl aku. ----------------------------------------------------b. untuk merekomendasikan kebijakan atas sistem kompensasi yang adil.-c. untuk menominasi personel yang kompeten untuk mengisi posisi puncak
yang kosong serta mengamankan rencana suksesi yang baik untuk
di re ks i. -------------------------------------------------------------------------------------

L

d. untuk memastikan Perseroan dikelola dengan memperhatikan aspek ---
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keberlanjutan dan operasional dengan dampak sangat minimal terhadap
Ii ng k ung an. ------------------------------------------------------------------------------2. Komite Audit & Pemantauan Risiko ---------------------------------------------------Komite Audit & Pemantauan Risiko bertanggung jawab untuk memastikan
kontrol internal dan sistem manajemen risiko yang dapat menjamin semua
potensi resiko yang berkaitan dengan operasional, komersil dan finansial
telah dikelola dan dapat dimitigasi dengan baik serta kepatuhan terhadap
semua peraturan yang ada. --------------------------------------------------------------Sehubungan dengan peran pengawasan,
melaporkan

bahwa

kegiatan

Perseroan

Dewan Komisaris dengan ini
untuk tahun

buku

2020 telah

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang
telah disetujui oleh Dewan Komisaris. ----------------------------------------------------Tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan sepanjang tahun
2020, antara lain terhadap hal-hal utama berikut ini: -----------------------------------1. Menyetujui kebijakan, rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran
ta h unan Pe rse roan; -----------------------------------------------------------------------2. Menyetujui pemutakhiran GCG Policy dan Aturan Perilaku; ---------------------3. Menyetujui aksi korporasi Perseroan sesuai dengan Batasan kewenangan
yang dim i Ii ki; --------------------------------------------------------------------------------4. Mengawasi kinerja bulanan Perseroan dibandingkan dengan rencana kerja
da n an gg a ran; -------------------------------------------------------------------------------

! 5.

Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
antara lain penunjukkan akuntan public dan kantor akuntan public untuk
tahun 2020,

penggunaan laba bersih dan dividen Perseroan tahun buku

2019 dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; -----------------------------6. Menyetujui pembagian dividen interim Perseroan tahun 2020; ------------------

?. Mengkaji dan memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik yang meliputi antara lain pengendalian internal, kepatuhan,
rencana dan kegiatan penutupan tambang, manajemen risiko, tindak lanjut
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r
I

temuan audit dan program Tanggung Jawab Sosial; ------------------------------

8. Mengevaluasi kinerja Direksi dan Komite sesuai dengan kriteria penilaian

I

kine rj a yang te Iah d iteta pka n. ------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama
Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Keuangan

serta

Laporan

Pelaksanaan

Tanggung

Jawab

Sosial

dan

Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2020. ----------------------------------------Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi
Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian per tanggal
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - a member firm
of P ri cewaterh o useCoope rs. -----------------------------------------------------------------Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal
22-02-2021 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh satu), Akuntan Publik
telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material terhadap: --a) posisi keuangan konsolidasian PT Inda Tambangraya Megah Tbk dan Anak
Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, -----------------------------------b) hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
I ndone s ia . ----------------------------------------------------------------------------------------Dewan Komisaris berpendapat bahwa audit atas Laporan Keuangan tersebut
telah memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku. -----------------------Demikianlah

penjelasan

mengenai

laporan

tugas

pengawasan

Dewan

Komisaris, selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan sehubungan dengan Agenda Pertama dengan tata cara sesuai
den gan tata te rti b Ra pat. ---------------------------------------------------------------------Kemudian salah seorang kuasa pemegang saham yaitu Bapak Romario Yap -selaku pemegang saham Perseroan sebanyak 39.200 saham, mengajukan ----
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pertanyaan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------"Apakah bisa dijelaskan penurunan aset pajak tangguhan di 01-2020 akibat
Undang-Undang No.2 Tahun 2020? Besa ran sebesar USD.9.100.000." ---------Atas pertanyaan tersebut, Tuan MULIANTO selaku Direktur Utama Perseroan me mberi ka n j awa ban seba gai beri k ut: -----------------------------------------------------"Pen urun an pada saldo aset pajak tangguhan sebesar USD.9.100.000.(sembilan juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat) di tahun 2020 dibandingkan
dengan tahun 2019 terutama disebabkan oleh pengurangan tarif pajak yang
berlaku untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 menjadi 22% (dua puluh dua
persen), dan selanjutnya menjadi 20% (dua puluh persen) untuk tahun fiskal
2022 dan seterusnya (dari tarif pajak sebelumnya sebesar 25% (dua puluh lima
persen)).

Perubahan ini diatur dalam

Peraturan Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020, yang lalu ditetapkan menjadi UndangUndang No.2 Tahun 2020, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keuangan
negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVI 0-19 serta hal lain
yang dapat mengancam ekonomi nasional." ----------------------------------------------Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi , maka diusulkan kepada Rapat untuk
me mutu ska n: -----------------------------------------------------------------------------------1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk
Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020; -------------------------------------------

2. Mengesa hka n: -----------------------------------------------------------------------------a.

Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan --------

a member firm of PricewaterhouseCoopers, sesuai dengan Laporannya
tertanggal 22-02-2021 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh

s atu); -------------------------------------------------------------------------------------b.

Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris. ------------------------

3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan

L

Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan sega/a tanggungan (acquit
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et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan se/ama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
atas peraturan perundang-undangan yang ber/aku. -------------------------------Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham ------------dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -----:
menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Pertama Rapat -------------sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak -----setuju ata u abstain? -------------------------------------------------------------------------------Ad a pun hasil pengambilan keputusan dalam pemungutan suara tersebut adalah
se bag ai be ri kut: --------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju sebanyak 1.639.100 (satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu
seratus) saham atau 0,2% (nol koma dua persen); ---------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
abstain sebanyak 82.000 (delapan puluh dua ribu) saham atau 0,01 % (nol koma
no I satu pe rse n); -----------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
setuju sebanyak 828.289.176 (delapan ratus dua puluh de la pan juta dua ratus
delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam) saham atau 99,8%
(sembilan puluh sembilan koma delapan persen); ----------------------------------------Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---------------------------------------------Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak
828.371 .176 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu
ribu seratus tujuh puluh enam) saham atau 99,80% (sembilan puluh sembilan ----
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koma de Ia pan no I pe rse n). ----------------------------------------------------------------------Deng an demikian, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui ------usu Ian ke putu sa n terse but. ---------------------------------------------------------------------Agenda Ke d u a : ------------------------------------------------------------------------------------

"Pen eta pan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua
rib u du a puIuh)." ----------------------------------------------------------------------------------Berka ita n dengan Agenda Kedua tersebut, Ketua Rapat mempersilahkan
Direktur Perseroan, Tuan JUNIUS PRAKASA DARMAWAN untuk --------------menyampaikan penjelasan sehubungan Agenda Kedua Rapat. -----------------------Selanjutnya Tuan JUNIUS PRAKASA DARMAWAN kemud ian menyampaikan
bahwa berkenaan dengan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
2020, setelah mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris pada
tanggal 26-03-2021 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu), Direksi ----dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk: --------------------------------------------Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (setelah
dipotong pajak) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk
Tahun Buku 2020 yang tercatat sebesar USD.39.469.000.- (tiga puluh sembilan
juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai
be ri kut: ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar
USD.35.497.000 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu
Dollar Amerika Serikat (dengan rasio pembayaran sebesar 90% dari laba
bersih Perseroan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk pada tahun buku 2020 dengan rincian pembayaran sebagai
be ri k ut : ----------------------------------------------------------------------------------------a. Sebesar USD.22.820.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh
ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.307.- (tiga ratus tujuh
Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham
sebagai dividen interim tunai pad a tanggal 24-11-2020 (dua puluh em pat
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Nopember dua ribu dua puluh) sesuai dengan Board of Directors
Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors yang berlaku
efektif pada tanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua
puluh) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada
tanggal 26-10-2020 (dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh); -------b. Sisanya sebesar USD.12.677.000.- (dua belas juta enam ratus tujuh
puluh tujuh ribu) setara dengan Rp .167.- (seratus enam puluh tujuh
Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal
26-03-2021 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu) akan
didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham
pada tanggal 16-04-2021 (enam belas April dua ribu dua puluh satu)
dengan recording date 29-04-2021 (dua puluh sembilan April dua ribu
d ua pu Iuh satu). --------------------------------------------------------------------------2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna
mend uku ng pen gem bang an Pe rse roan . -----------------------------------------------3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail
prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud. --------------------------------Kemudian Tuan JUNIUS PRAKASA DARMAWAN mengakhiri penjelasannya
dan mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. -----------------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan
dengan Agenda Kedua dengan tata cara sesuai dengan tata tertib Rapat. ---------Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang ---------------mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik yang tercatat sebesar
USD.39.469.000.- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan
ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut: -----------------------------------------------1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar -------

,.--
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USD.35.497.000 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu
Dollar Amerika Serikat) dengan rasio pembayaran sebesar 90% (sembilan
puluh persen) dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun -2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut : --------------------------------a. Sebesar USD.22.820.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus dua pulu h
ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.307.- (tiga ratus tujuh
Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham
sebagai dividen interim tunai pad a tanggal 24-11-2020 (dua puluh em pat
Nopember dua ribu dua puluh) sesuai dengan Board of Direcfors
Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors yang berlaku
efektif pada tanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua
puluh) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada
tanggal 26-10-2020 (dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh); -------b. Sisanya sebesar USD.12.677.000.- (dua belas juta enam ratus tujuh
puluh tujuh ribu) setara dengan Rp.167.- (seratus enam puluh tujuh
Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal
26-03-2021 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu) akan
didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham
pada tanggal 16-04-2021 (en am belas April dua ribu dua puluh satu)
dengan recording date 29-04-2021 (dua puluh sembilan April dua ribu
du a puIuh satu). --------------------------------------------------------------------------2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna
mendukung pengembangan Perseroan. -----------------------------------------------3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail
prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud. ---------------------------------Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham ------------dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -----menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Kedua Rapat -------------sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak ------
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set LI j LI ataLI abstain? -------------------------------------------------------------------------------AdapLI n hasil pengambilan kepLitLisan dalam pemLingLitan SLiara tersebLit adalah
se bag a i be ri k LI t: --------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/ataLI kLiasa pemegang saham yang menyatakan
tidak setLijLI sebanyak 2.300 (dLia ribLI tiga ratLis) saham ataLI 0,0002% (nol koma
nol nol nol dLia persen ); ---------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/ataLI kLiasa pemegang saham yang menyatakan
abstain sebanyak 7.000 (tLijLih ribLI) saham ataLI 0,0008% (nol koma nol nol nol
de Ia pan perse n); -----------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/ataLI kLiasa pemegang saham yang menyatakan
setLijLI sebanyak 830.000.976 (delapan ratLis tiga pLIILih jLita sembilan ratLis tLijLih
pLIILih enam) saham ataLI 99,99% (sembilan pLIILih sembilan koma sembilan
se m bi Ian pe rse n); ---------------------------------------------------------------------------------Ses LI a i dengan Pasal 47 PeratLiran OJK, pemegang saham yang memberikan
SLiara abstain dianggap mengelLiarkan sLiara yang sama dengan SLiara mayoritas
pemegang saham yang mengelLiarkan sLiara. ---------------------------------------------Dengan demikian keselLirLihan jLimlah total sLiara yang setLijLI adalah sebanyak
830.007 .976 (delapan ratLis tiga pLIILih jLita tLijLih ribLI sembilan ratLis tLijLih pLIILih
enam) saham ataLI 99,99% (sembilan pLIILih sembilan koma sembilan sembilan
pe rse n ) . ---------------------------------------------------------------------------------------------Deng an demikian , Rapat dengan sLiara terbanyak memLitLiskan menyetLijLii ------LI s LI Ian ke p LitLI sa n terse b Lit. ----------------------------------------------------------------------

-Agenda Ke ti g a : -----------------------------------------------------------------------------------11

Pen LI nj LI ka n AkLintan PLiblik LintLik memeriksa Laporan KeLiangan TahLinan

Perseroan LintLik tahLin bLikLI 2021 (dLia ribLI dLia pLIILih satLI}". ------------------------Berkaitan dengan Agenda Ketiga tersebLit, KetLia Rapat mewakili Dewan
Komisaris Perseroan menyampaikan penjelasan sehLibLingan Agenda Ketiga
Ra pat. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-8 e Ianj LI t nya KetLia Rapat kemLidian menyampaikan bahwa sesLiai rekomendasi
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dari komite audit dan pemantauan resiko Perseroan, maka Ketua Rapat mewakili
Dewan Komisaris untuk menyampaikan penjelasan bahwa Dewan Komisaris
Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari akuntan publik Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang telah mengaudit Perseroan
dan selanjutnya mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan untuk: ----------------1. Menunjuk Bapak YUSRON, SE., AK, CPA sebagai Akuntan Publik dari
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota
dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen
Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan Tahun
Bu ku 2021 ; ------------------------------------------------------------------------------------'

2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar ----------------------Rp.1.571.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk
Tahu n Bu ku 2021 ; ----------------------------------------------------------------------------

'

3. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan
Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya
berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia. ----------------------------------Kemudian Ketua Rapat mengakhiri penjelasannya sehubungan dengan Agenda
Ket iga Rap at. ---------------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan
dengan Agenda Ketiga dengan tata cara sesuai dengan tata tertib Rapat. ---------Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang ---------------mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----1. Menunjuk Bapak YUSRON, SE., AK, CPA sebagai Akuntan Publik dari
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota
dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen
Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan Tahun
Bu ku 2021 ; ------------------------------------------------------------------------------------
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~netapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar -------------------Rp .1.571.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk
Tahu n Bu ku 2021 ; ---------------------------------------------------------------------------3. Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ------------menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat ---melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia. --Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham ------------dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -----menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Ketiga Rapat -------------sebagaimana telah disampaikan , apakah ada yang memberikan suara tidak -----setuju ata u abstain? -------------------------------------------------------------------------------Adapun hasil pengambilan keputusan dalam pemungutan suara tersebut adalah
se bag a i be ri kut: --------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju sebanyak 16.131.474 (enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu
empat ratus tujuh puluh empat) saham atau 1,94% (satu koma sembilan empat
pe rse n); ----------------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
abstain sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham atau 0,0008% (nol koma nol nol nol
de Ia pan pe rs en); -----------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
setuju sebanyak 813.871 .802 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh
puluh satu ribu delapan ratus dua) saham atau 98,055% (sembilan puluh
delapan koma nol lima lima persen ); ----------------------------------------------------------Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---------------------------------------------Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak---
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813.878.802 (delapan ratus tiga be las juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu
delapan ratus dua) saham atau 98,056% (sembilan puluh delapan koma nol lima
en am pe rs en ). --------------------------------------------------------------------------------------Deng an demikian, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui ------usulan keputusan tersebut. ----------------------------------------------------------------------Agenda Ke em pat: --------------------------------------------------------------------------------

"Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)". --------------------------------------Berkaitan dengan Agenda Keempat tersebut, Ketua Rapat selaku Komisaris
lndependen dan Ketua Komite Sustainable Development, GCG, Nomination and
Compensation menyampaikan penjelasan sehubungan Agenda Keempat Rapat

tersebut. ----------------------------------------------------------------------------------------------Selanj utnya Ketua Rapat kemudian menyampaikan bahwa sesuai Pasal 96 ayat
(1) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 besarnya gaji dan tunjangan
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan kewenangan tersebut dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami mengusulkan
kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan
Korn isaris. ------------------------------------------------------------------------------------------Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bag i
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
sesuai Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 22 ayat
(8) Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya kami mengusulkan

kepada

Rapat untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
adalah maksimum sebesar Rp.11 .000.000.000.- (sebelas milyar Rupiah) untuk
tahun buku 2021 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada
Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan
Komis a ri s. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Kemudian Ketua Rapat mengakhiri penjelasannya sehubungan dengan agenda
keem pat terse but. ----------------------------------------------------------------------------------8 e Ianjut nya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan
dengan Agenda Keempat dengan tata cara sesuai dengan tata tertib Rapat. ------Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang ---------------mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2021; -2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum
sebesar Rp.11.000.000.000.- (sebelas miliar Rupiah) untuk Tahun Buku
2021 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris
Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. ---Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham ------------dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -----menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Keempat Rapat -------------sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak -----setuju ata u abstain? -------------------------------------------------------------------------------Ad a pun hasil pengambilan keputusan dalam pemungutan suara tersebut adalah
se bag ai be ri kut: --------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju sebanyak 8.278.595 (delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu
lima ratus sembilan puluh lima) saham atau 0,99% (nol koma sembilan sembilan
pe rs en) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
abstain sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham atau 0,0008% (nol koma nol nol nol
de la pan pe rse n); -----------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
setuju sebanyak 821 .724.681 (delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua
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puluh em pat ribu enam ratus delapan puluh satu) saham atau 99,001 %
(sembilan puluh sembilan koma nol nol satu persen); -----------------------------------Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---------------------------------------------Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak
821.731.681 (delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu
enam ratus delapan puluh satu) saham atau 99,002% (sembilan puluh delapan
kom a no I no I du a pe rse n). -----------------------------------------------------------------------Deng an demikian, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui ------usu Ian kep utu sa n te rseb ut. ---------------------------------------------------------------------·Agenda Ke Ii ma: ----------------------------------------------------------------------------------"Pe rsetu j ua n atas perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat
Um um Pe mega ng Saha m." --------------------------------------------------------------------Berka ita n dengan Agenda Kelima tersebut, Ketua Rapat mempersilahkan
Direktur Utama Perseroan, Tuan MULIANTO untuk menyampaikan penjelasan
se hub ungan Agenda Ke Ii ma Ra pat. -----------------------------------------------------------Se Ianj utn ya Tuan

MULIANTO kemudian

menyampaikan

bahwa sebagai

pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka , maka Perseroan perlu menyesuaikan Anggaran Dasarnya
khususnya pada pasal-pasal terkait tata cara penyelenggaraan Rapat Umum
Pe mega ng Saha m. -------------------------------------------------------------------------------Ad apun rancangan isi perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan hal
ini sudah dipublikasikan oleh Perseroan di situs web Perseroan sebelum Rapat
untuk dapat kemudian difinalisasi dengan Notaris. ---------------------------------------Dengan demikian Perseroan memohon persetujuan Rapat untuk: -------------------1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ---------------
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penyesuaian dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan

Penyelenggaraan

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

Perusahaan

Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Peru sa haa n Te rb uka. ----------------------------------------------------------------------2. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak
berwenang,

mengadakan

pembicaraan,

memberi

dan/atau

meminta

keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta mendatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu ,
hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangai akta
pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang
harus dan/atau dapat dijalankan untuk merealisasikan keputusan Rapat. ----Kemudian Tuan MULIANTO mengakhiri penjelasannya dan mengembalikan
jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. --------------------------------------------------------Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan
dengan Agenda Kelima dengan tata cara sesuai dengan tata tertib Rapat. ---------Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang ----------------mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----1. Menyetujui

perubahan

Anggaran

Dasar

Perseroan

dalam

rangka

penyesuaian dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan

Penyelenggaraan

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

Perusahaan

Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
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sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No.15/POJK.04/202C
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -p e ru sa ha an Te rb uka. ---------------------------------------------------------------------2. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direks
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengar
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap piha
berwenang,

mengadakan

pembicaraan,

memberi

dan/atau

keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkai
lainnya, membuat atau serta mendatangani akta-akta dan surat-sura
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu.
hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangai akta
pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang
harus dan/atau dapat dijalankan untuk merealisasikan keputusan Rapat. -----Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham -----------dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -----menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Kelima Rapat -----------------sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak -----setuju ata u abstain? -------------------------------------------------------------------------------Ada pun hasil pengambilan keputusan dalam pemungutan suara tersebut adalah
se bag ai be ri k ut: --------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju sebanyak 88.304.252 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat
ribu dua ratus lima puluh dua) saham atau 10,64% (sepuluh koma enam empat
pe rse n); ----------------------------------------------------------------------------------------------Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
abstain sebanyak 2.748.382 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga
ratus delapan puluh dua) saham atau 0,33% (nol koma tiga tiga persen); ----------
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-Para Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
setuju sebanyak 738.957.642 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus
lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua) saham atau 89,03% (delapan
puIuh se mbi Ian ko ma no I ti ga pe rse n); ------------------------------------------------------Ses uai dengan Pasal 47 Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---------------------------------------------Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara yang setuju adalah sebanyak
741.706.024 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam ribu dua puluh
empat) saham atau 89,36% (delapan puluh sembilan koma tiga enam persen). -Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui ------usu la n ke putu sa n te rseb ut. ----------------------------------------------------------------------Se la nj utn ya Ketua Rapat menyampaikan berhubung pembahasan dan ----------pengambilan keputusan atas semua acara Rapat telah selesai, dan oleh -------karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka ------seluruh rangkaian mata acara ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada pukul 15.44 WIB -(lima belas lewat empat puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat), ----dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
atas partisipasi dan kerjasama para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham serta para undangan, sehingga memungkinkan Rapat ini dapat ---------berjalan dengan baik dan lancar. -------------------------------------------------------------Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ------------sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai ------dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, --------

Nota ri s. -----------------------------------------------------------------------------------------------0 a ri segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka-

dibuatlah Serita Acara ini oleh saya, Notaris. ----------------------------------------------------------------------------------- DEM IKIAN LAH AKTA IN I -----------------------------------
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-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ------------------------------------1. DEDI SUSILO, Sarjana Hukum, lahir di Metro, tanggal 14-12-1981 (empat
belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), swasta, Warga -Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Badila II, Kelurahan
Tangki, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor lnduk Kependudukan (NIK) 3173031412810004; -------------------------------2. NURUL AMELIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1993 (lima belas
Nopember seribu

sembilan

ratus

sembilan

puluh tiga),

swasta,

Warga

Negaralndonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kembung nomor 27,
Kelurahan

Penjaringan, Kecamatan

Penjaringan,

pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan {NIK) 3172015511930005; --Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------------------------------Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan DJISMAN
SIMANDJUNTAK, tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para

penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan . ------------------------------------------Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --------------------------------------------------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---------------------------------Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --------------------------------------Notaris di Kota Jakarta Utara.-
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