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PT INDONESIA KENDARMN TERMINAL TbK

Nomor:10.-

'Pada pukul 10.32W8(sepuluheftattigapuuhduamenitWaktulndonesiaBarat),----harl Rabu, tanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua rbu sembi an belas); Saya, INDRASARI KRESNADJAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -

be&edudukar

d

Kota Jakarta Se atan dengan wilayah jabatan mel puti seluruh wi ayah .'-

Prcv nsi Daerah Khusus lbukota Jakada, dengan dihadlr oeh saksL-saksi yang Saya,
Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta

ini --

-Untuk dan atas permintaan Direksi PT. INDONESIA KENDARMN TERI\/IINAL Tbk' '----

suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Repub ik lndonesia

------

berkedudukan diJakarta Lltara, berkantor pusat dijalan Sindang Laut Nomor 100,
C incing Jakada Utara, yang dldir kan berdasarkan akta Pend

( ma November dua

ribu dua belas) Nomor:

-

----

-

ran tertangg al A5'11'2012

l0,yangdibuatdhadapanYULANTl

.-----

lRAWATl, Sar]ana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan N.4ajelis Pengawas Daerah

Notaris Kotamadya Jakarta Timur tertangga 25-09-2012 (dua puluh lima September dua
ribu dua belas), Nomor 134/KET.CUTI N/PDN Jaktim/X /2012, penggant dari NUR

----'--

[,1UHA /l\,lAD DIPO NUSANTAM PUA UPA, Sariana Hukum, lvlagister Kenolal atan,

-

Notarls di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan darl llenteri Hukum dan Hak -.-.

Asas [jlanus]a Republik lndonesia berdasarkan Surat Keputusannya

ledanggal .-----

19-11-2012 (sembilan beLas November dua rlbu dua be as) Nomor:
AHU-58515 AH.01 01.Tahun 2012, yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahaf,
sebaqa mala

o'-Lat dalam

:-

-akta tedanggal 01-10-2013 (satu Oktober dua dbu tiga belas) Nomof 05, yang dibuat

--

dihadapan NUR N/UHAI\IMAD DIPO NUSANTAM PUA UPA, Sariana Hukum, l/agjster
Kenotarlatan Notars tersebut, yang penellmaan pernberjtahLlan perubahan anggaran

---

dasarnya lelah diterima dan dicalat di da am daiabase Sstem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asas lvanusia Republk ndonesia berdasarkan Suratnya
tedanggal '14-11-2013 (empat belas November dua ribu tiga belas), Nornor:

----------

AH--AH 01 10 4B556;
akta tedanggal 2712-2017 fdua puluh tujuh Desember dua dbu tujuh belas) Nomor 40,

yarg dibuat dlhadapan DEVI YTJANA L SA, Sarjana Hukum,

N/ag ster Kenotariatan

-----

--

berdasarkan Surat Keputusan l\,4ajeis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi
Jakarta Timur, tertanggal 22-11-2017 {dua puluh dua November dua ribu tujuh belas),

.'-

-

Nomor 143/KET.CUT .MPDN.JaKim/Xl/2017, pengganti dari NUR IIUHAI.4IVAD D PO --NUSANTAM PUA UPA, Sarjana Hukum, Nlagisler Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang
teah mendapal perseiujuan perubahan anggaran dasar perseroan daril\IenteriHukum dan
Hak Asasi lvlanusia Republik lndonesia berdasarkan Surat Keputusannya lertanggal---.--

29'12-2017 {dua puluh se;bllan Desember dua ribu tujuh belas) Nomor: AHJ-0028049.AH.0'

02.-a\v 2A'7: -

'

-akta tertanggaL 14-04-2018 (empat belas April dua ribu delapan belas) Nomor: 48, yang
oibual d l'adapal FATIIAL r1f.

l\ll

Sajana Hu(J-. \oraris

d -a<a1a yalg

te ah '-'---'--

mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari l\lenteri Hukum dan

---

-- - perubahan -----

Hak Asasi lvlanusla Republik indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor;

AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018, dan penermaan pemberitahuan

anggaran dasarnya telah djterima dan dicatat di dalam Sistem Admlnistrasi Badan Hukurn
Kementerian Hukum dan Hak Asasi [/]anusia Republik lndonesia berdasarkan Suratnya
Nomor: AHU-AH.01.03'0151353, yang kedua-duanya lertanggal 17-04-2018 (tujuh belas

Ap ' dLa r.ou delapar be as):

--

-.-'-----..-

'

'

----

-akta tedanggal 11-05'2018 isebelas [,4e] dua bu delapan belas) Nomor: 26, yang
dibuai dihadapan FATHLAH HELIII, Sarjana Nukum, Notaris

d

Jakarla, yang

-----

-:- -

penerlmaan pembertahuan perubahan anggaran dasarnya telah dlter ma dan dicatai
dalam Sisiern Administrasi Badan Hukum Kemente an Hukum dan Hak Asasl

-

di .'

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

[/]anusia Republik Lndonesia berdasarkan Suralnya tertanggal 12-05-2018 (dua belas l\ilei

dua

bu delapan belas) Nomor:AHU-AH 01.03-01B9761;

-.----'..

-akta tertanggal 1B-07-2018 (delapan belas Juli dua ribu delapan belas) Nomor: 19, yang
d buat dlhadapan FATHIAH HELI,/1, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang .-____'--.

_

_

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah d tedma dan dicatat di __
dalam S stem Administrasi Badan Hukum Kementedan Hukum dan Hak Asasi

------''.

____

---

Manusia Republik lndonesla berdasarkan Surainya tertangga 09-08-201B (sembiian

Aguslus dua ribu delapan belas) Norr]or: AHU-AH.01.03-0230886;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang terakhlr

---

dimuat dalam akta tedanggal 21-05 201B (dua puluh satu l\4eidua rbu detapan belas)---

Nomofi 12, yang dibuat dihadapan SlLFlA, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat
Keputusan Majelis Pengawas Dae€h Notaris Kota AdrninistrasiJakarta

--.- ----Timur ---------,

tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu de apan be as), Nomor:

----,,

-'--

02/MPDN.JAK Tll\lUR/CT/|V/2018, penggantidari NUR tVUHAt\,,lMAD DtpO,- --,-----------NUSANTARA PUA UPA, Sarjana Hukum, lvlagister Kenotariatan, Notaris

d

Jakarta,

yang penerimaan pemberitahuan perubahan data pe$eroannya telah ditetima

---.-

dan -'---

dicatal dl dalam Slstem Adminlsirasi Badan Hukum Kemente an Hukum dan Hak

Asasi-

lvlaru. a ReoJblik .nooresia be.oasa..ar Surarrya telalgga 2l-05 2018 (dua pulJl salu
lvleidua ribu delapan be as) Nomor: AH U,AH.01.03-0206655i

(J1lui se drjJrnya disebut 'Perseroan ).

--

-

Telah berada di JW ft/arriott, Jalan Doktor lde Anak Agung cde Agung Kavling E12
Nomor 1 dan

2 Jakarta, untuk membual Be

ta Acara dari apa yang dibicarakan

---

dan -.--

diputuskan dalam Rapal lJmum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut

"Rapat") oerse odn yarg

d adakaT pada

lari

i1i.

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena ttu berhadapan dengan saya, Notaris, dengan

-----

d hadirl oleh saksi,saksiyang sarna, anggoia Direksi, anggota Dewan Komisa s, dan para

Pe-ega19 Sal^am Perseroan le.sebLl. ya.tu
11. Tuan MARTA HARDISARWONO.

:

-------.

ahrd Ja^ana pada ra.gga 0/03't964

(ru-,r1

Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara lndonesia, pegawai

-----Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah ---Negeri Sipil, bedernpat tinggal di Jakarta, Jalan Kampung Bali 16/50, Rukun

Abang, KotaJakaria Pusat, ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 3171070703640003, berlaku
hingga tanggal 07 03-2017 (tujuh Maret dua ribu tujuh belas) betdasarkan pasal 64
ayat (7) huruf

aju,clo pasal

10'1 huruf c tjndang-undang Nornor 24 Tahun 2013 (dua

ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran l\,4enteri Dalam Negeri Republik
lndonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01'2016 (dua puluh sembilan Januad dua
ribu enam belas) menjadiberlaku seumur hidup;-

lz. Tuan Haji II/IOHAMAD

FATHONI AKBAR, Sarjana Hukum, (pada Kartu Tanda

Penduduk iertulis H. l!1. FATHONI AKBAR, SH), lahjr dl Uiung Pandang, pada tanggal
14-02-1954 {empai belas Februariseribu sembilan ratus lima puiuh empat), Warga
Negara lndonesia, Pengacara, bedern pat tinggal
Blok HD

li

d

i

Tangerang, Jalan RajawaliXl | - -

12 Bintaro Jaya Sektor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan

Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
pemegang Kadu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan

---. -.'.-.'-

3174061402540002, berlaku hingga sdumur hidup;

-ljnluk sementara berada di Jakartai
la.

Tuan BAY MOKHAMAD HASANI, lahkdi Rangkas Eitung, pada tanggal23'10-1957
(dua puluh iiga Okiober seribu sernbilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara

----

lndonesla, Pegawai Negeri Sipil, bertenrpat tinggal di Tangerang, Daan Mogot Arcadia
Blok D.12 Nomor 17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warua 010, Kelurahan Baluceper,
Kecamalan Baiuceper, Kota Tangerang, Prcvlnsi Banlen, pemegang Kadu Tanda

--

Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 2172022310570001, berlaku hingga
seumur hidup;

-ljnlJk semenLara oerada

lr.

diJaka'iat -------'

----(sembilan belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ------

Tuan CHIEFYADI KTJSMARGONO, Lahirdi Klaten, padatanggal 19-05-1977

lndonesia, Karyawan Badan ljsaha lvllik Negara, bedempattinggaldi Bekasl, Taman
Harapan Earu BlokW2 Nomor 16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 027, Keiurahan

Pe]uang, Kecamatan lvedan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang

Kadu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 3275061 90577001

1

berlaku hingga tangga 19'052017 (sembilan belas l\y'ei dua ribu tujuh belas)
berdasarkan pasal64 ayat (7)+r u ruf a junclo pasal 101 hurufc llndang-undang Nomor

24 Tahun 2013 {dua ribu tiqa belas) dan bedasarkan Surat Edaran l\lenteri Datanl

Negeri Republik lndonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29,01 2016 (dua puuh
sembilan Januai dua rlbu enam belas) menjad I ber aku seumur hidup;

tlrtJ\ se."erlara

beraoa

di la{arla

Tuan INDM HIDAYAT SANI, lahir

d

Rantau Prapal, pada tanggal 21-121971 (dua

p!luh satu Desember ser bu semb lan ratus lujuh puluh satu), Warga Negara
lndonesia, Karyawan Badan tJsaha

Ml I

.-'----

k Negara, berlempat tinggal di Depok, .ia an

Pulrl Tunggal Komplek Casa Soronsa Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
003, Kelurahan Harjamukii Kecamatan Cirnanggis, Kota Depok, Provins Jawa Barat,
Pemegang Kadu Tanda Penduduk dengan Nomor nduk Kependudukan
3112A2211271A004, betlak! hlngga seumur

-.-------'

hidup;----:.- --

-Untuk semeniara berada dl Jakartal

Tuan ARIF ISNAWAN, lahir di Yogyakarla, pada tanggal 02-09,'1964 (dua

-----.----

September seribu sembilan ralus enam puluh empat), Warga Negara lndonesia,
Karyawan Badan usaha l\il I k Negara, bedmpat t nggal

d

----

Bekasi, Bum Anggrek B ok

Q Nomor 52, Rukur Tetangga 004 Rukun Warga 007, Kelurahan

Karangsatria

Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kariu

Tafda Penduduk dengan Nornor lnduk Kependudukan 3216050209640003, berlaku
hingga tanggal 02 09 2017 (dua September dua ribu tujuh belas), berdasarkan pasal

64 ayal(7)
(dua rlbu

hu la

juncto pasal 101 hlrruf c Undang-undang Nomor24Tahun 2013

tga belas) dan berdasarkan Surat Edaran

Ny'enterl Dalam

Neger Repubik

lndonesia Nomor 470/296/SJ, tangga 29-01-2016 {dua puluh sembilan Januari dua

.ibu enam belas)rnenjadi bedaku seumur hidup;
-Untuk sementara berada diJakarta;

lz.

----

Tuan SUGENG MULYAoI, lahk di Jombang, pada tanggal 05-04-1972 (ima April
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara lndonesia, Karyawan Badan
Ljsaha l\,lilik Negara, bedempat tinggal di Jakafia, JaJan Haluan Nornor 302, Rukun

Tetangga 005, Rukun \ryarga 001, Kelurahan Rawa Badak lltam, Kecamatan Koja,
Kota Jakarta Utara, Provlnsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Pemegang Kadu Tanda

Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 3172030504720005, BerLaku Hingga
05-04-2016 {lima April dua ribu enam belas), berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a

luncfo pasal 101 huruf c undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas)

dan berdasa*an Surat Edaran

N,4enteri

Dalam Negeri Republik lndonesia Nomol

470/296/SJ, tanggal 29'01-2016 (dua puluh sembilan Janua dua ribu enam beLas)
merjadi belakL seumJ'l".dJp:

le.

--------

'

- ''-

Tuan SALUSRA WIJAYA, lahir di Padang, padatanggal 19-04-1963 (sembilan
belas April seribu sembllan ratus enam puluh liga), Warga Negara lndonesia,

.------

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tud lll Nomor 11, Rukun

----

Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Barai, Kecamatan Kebayoran ..Baru, Koia Jakada Selaian, Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarla, Pemegang

---

Kadu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 3174071904630005,

berla{J l'ingga seLmJr hiduo:

ls.

-

---------.

Tuan OGI Rl,JLINO, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 27-09-1968 (dua puluh tujuh
Septernber seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warqa Negara lndonesia,
Karyawan Swasta, bedempat tinggal di Jakarta, Regency Tebet t\ilas ll/B-2, Rukun

Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet Bara! Kecamatan Tebet, Kota
Jakaria Selatan, Provinsi DaeGh Khusus lbukota Jakada. Pernegang Kadu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 3174012709680011, berlaku hingga

pasal 64 ayat {7) huruf aluncto pasal 101 huruf c ljndang-undang Nomor 24 Tahun -

tanggal 27-09 2017 {dua puLuh tuiuh September dua ribu tujuh belas), berdasarkan

E

2013 (dua rbu tga beas)dan berdasarkan Surat Edaran l\lenteri Dalam

Negeri----

Repubik lndonesiaNomor4T0/296/SJ, tangga 29-01,2016 (dua puluhsembian.'..-

Jaf!ar

dua rlbu enam belas) menjadi berlak! se!mur hid!p

lvlen!rut keterangannya dalam

ha n

bertindak dalam jabatannya se aku

DjrektLr

-

Transforr. asi d an Pengembangan Bisnls darl dan karenanya sah mewak ll D reksi dan
oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroaf Tebatas PT PELABUHAN

------

INDONESIA ll disingkat PT Pelindo ll {PERSERO) berkedudukan diJakada Utara dan berkanlor pusat di Jalan Pasoso Nomor: 1 Tanlung Prok, Jakaria 14310,

-----

lndonesia yang anggaran dasar beseda perubahannya te ah disesua kan dengan

-,

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua r bu tujuh) tentang Perceroan Terbatas

-

sebagaimana d muat dalam Berita Negara Republik adonesia tanggal 12-12-2008

--

(dua beas Desember dua r bu delapan), Nomor: 27463/2008, Tambahan Berita
Negara Republik lndonesia Nomor 100 yang anggaran dasarnya telah mengaami-

perubal'an sebagai",lara dr-Lal dalam:
-akta tertangga 30-07-2009 (tiga puluh Julidua rlbu sembilan), Nomor:3, yano dibuat
dihadapan AGUS SUDION0 KUNTJORO, Sarjana Hukum, Noiarjs di Bekas, yang -.
penerirnaan pe[nberitahuan perubahan anggaran dasaniya te ah d]terma dan d catat

di dalam daiabase Slstem Adminrstras Badar Hukum Departemen Hukum dan Hak

Asas l\lanusia Rep!blk ndonesa berdasarkaf Suratnya tertanggal
(enam belas Februari dua ribu sepuluh) Nomor: AHLl-AH 01 10-04026;

16-02-2010

---'--'----

-akta ledanggal 21'09'2012 (d!a pu uh salu September dua r bu dua belas), Nomor:
12, yang dibuat dihadapan NUR [,'lUNAM1l\,1AD D PO

NUSANTAM PUA

U

PA Sarjana

Hukum, Mlagisler Kenotariatan, Nolars di Jakarta, yang penermaan pembertahuan
perubahan anggaran dasarnya telah d ter ma dan d catal di daLam database Sistem Adm nistrasi Badan Hukum Kementeriaf Huk!m dan Hak Asasi Republ k Indonesia berdasarkan Suratnya tertang

No-o' AF-

gaL

AF 01 10-3506'

27-09-201 2 (dua puluh tujuh dua rbu dua belas)

-

.-------

akta tertanggal02 08 2013 (dua Agustus dua r bu tiga belas), Nomor: 03, yang dibuat

dihadapan NANDA FA|JZ LWAN, Sarjana Hukum, Magisier Kenolarl?tan Notarls

d

Jakada Seatan yang penermaan pembedlahuan perubahan anggaran dasarnya

leah diterima dan dicatat di dalam daiabase Sistem Administrasi Badan

Hukum

Kementeran Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ndonesia berdasa*an
Suratnya leiEnggal 12-09-2013 (dua belas September dua r bu tlga be as), Nomor:

A!U-AF 0', 10-3B219;
sedangkan susunan D reksi perseroan yang terakhlr dimuat daam akta tertanggal
23-04-2019 (dua puluh liga Apri dua ribu sembjlan belas), Nomor: 06, yang dibuat

dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sadana Hukum, lvlagister Kenotariatan, Nolars

tersebut, yang pene maan pemberltahuan perubahan data perceroannya telah

dite [.a dan dicatatdida]am Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Nlanusia Republik lndonesia berdasarkan Suratnya tertanggal24'04-

20'9 (dua pu,Ll^ emoarAorldda ib'i
AHU-AH.01.03-0216997t

-----

-.

sernb lan belas). Nomo

- ---

-sedangkan susunan Dewan Komisads perceroan yang ierakhLr dimuat daLam akta

tedanggal 05-02-2018 (lima Februar dua ribu delapan belas), Nomor: 02, yang dlbuat
dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Satjana Hukum, l.4agister Kenotariatan, Notaris

tercebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya ielah
diterima dan disimpan di dalam Sistem Adminlstrasi Badan Flukum Kefilentedan
Hukum dan Hak Asasi Manusla Republik lndonesia berdasarkan

Su

15-02-2018 (lima belas Februar dua dbu delapan belas), Nomor:

ralnya ledangga

----'---- -

'.

AFL-AH.0', 03.0068895 ----------perceroan terbatas dalam hal inl diwakili selaku pemegang/pemllik 1.296.144.749
(satu miliardua ratus sembilan puluh enamjuia seratus empat puluh empat ribu tujuh
ratus empat pu uh sembian)saham dalam Perseroan.

l,o

--------------------

Tuan IIIIFTAHUL HUDA, lahlr di [,4alang, pada tanggal 211'1-1972 (dua pu uh satu
November serbu sembiLan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara lndonesia,
Karyawan Badan Usaha lvlilik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, di Jalan Janur

--

H

ja!

I

Blok HH Nomor 13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Ke urahan Rawa

Badak Utara, Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus lbukota

Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan
317

20t?

1

1'

7

24006,

-.

-

--

l\lenurut keterangannya dalam hal ni bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
Keuangan dan Sumber DayaManusia dar dan karenanya sah mewakili Direks dan

oleh karena ilu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. MULTI TERIVIINAL
INDONESIA, suatu Pe6eroan Terbatas yang didirlkan menurut hukum Republlk

lndonesia, berkedudukan di Jakada, yang didkikan beldasarkan akia Pendirian
tedanggal 15-02-2002 (lirna belas Februari dua rbu

d!a) Nomor

15, yang dbuat

dihadapan HERDIIIANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan pengesahan

d

ari l\y'enterj Keh akiman dan Hak Asasjlvianusia

Republlk lndonesia berdasarkan Sural Keputusannya tedanggal 11-04-2002 (sebelas

Aprildua ribu dua), Nomor:-C'06123 HT.01.01 TH.2002, dan te ah diumumkan dalanl
Berlta Negara Republik lndoresla lertanggal 14-05 2002 {empat be as

l\,4ei

dua

bu

dua) Nomor: 4706/2002, Tambahan Berita Negara Republik Lndonesia Nomori 39,
yang anggaran dasar beserta perubahannya telah dlsesuakan dengan lJndangundang Nomor

40 tahun 2007 (dua rbu tujuh) tentang Perseroan

Terbatas

sebagaimana dimuat dalam aktatertanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu

delapan), Nomor 85, yang dlbuat dihadapan HERDII,4ANSYAH CHAIDIRSYAH,
Sarjana Hukum, Nolaris telsebut, dan telah mendapat persetujuan perubahan
anggaran dasar dari
Keputusannya

te

l\lente

Hukum dan Hak Asasl Manusia berdasarkan Surat

i€ngg al 30-07-20'19 {tiga puluh Ju idLra ribu sembilan beLas), Nomor:

AHU 36315.AH.01.02 Tahun 2009, yang anggaran dasarnya ielah mengalaml
pe'ubal'a1. seoagai-ana d nual da am

:

-----.-

---

-akta tertangga 09-02-2012 (Senrb lan Februarj dua ribu dua belas), Nornor: 24, yang
dibuat d hadapan HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris

------

tersebut, dantelah mendapatkan persetu]uan perubahan anggaran dasardari l\lenleri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republlk lndonesia berdasarkan Surat Keputusannya

bnanggal28-02-2412 (dua puluh delapan Februaridua ribu dua belas), Nornor:

----

AHU-10751.AH.0'1.02.Tahun 201 2;
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisans perseroan yang terakhir dimuat

-

dalam akta tertanggal 01-04-2019 (satu April dua rlbu sembilan belas), Nomor: 01,

yang dibuat dihadapa[ SlLFlA, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari NUR
lVUHAlvll\lAD DIPO NUSANTAM PUA UPA, Sarjana Hukum, l\lagister Kenotariatan,

Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya
lelah dilerlma dan dicaiat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan
Suratnya tertangga 04-04-2019 (empat Aprii dua ribu sembilan belas)

Nomor AHU-AH.0'.03-0186986;
-perseroan terbatas dalam hal ini diwakili selaku pemegang/pemilik 13.092.371 (tiga

belasjuta sembilan puluh

dua

bu Uga ratus iujuh puluh satu) saham dalam ----

'.-

Perseroan.

l,'

l\,,lasya€kat lainnya selaku pe megang/pemilik

d

an kuasa-kuasa dariaiau yang berhak

atas 102.650.550 (seratus dua jula enam ratls lima puluh rlbu lima ratus lima pu uh)

----

saham dalarn perseroan, yang nama, alamat dan ]umlah kepemilikan sahamnya

sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekaikan

-

pada m'ruta akta i1i.
-Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rapat

-

yang hadirdan dilanjulkan dengan membacakan Tata Terlib untuk pelaksanaan Rapatyang
telah diberjkan pada saat registrasi dan dilanjutkan dengan memperkenalkan anggoia

..--

Dewan Komlsaris dan Direksi Perseroan yang hadirdalam Rapati
-Pembawa Acara meminta kesediaan saya, Notaris untuk menyusun Risalah Rapai, pada
hari ini, serla memperkenalkan Bko Administrasi Efek Perseroan PT E/eclronic Data

-,,,,

/ntelcha,lge lndonesia (PT EDI INDONESIA) yang diwakilioleh Tuan BENIDECTUS, dan
KonsuLtan Hukum Perseroan Wardhana Kristanto Lawyers yang diwakili oleh Tuan
FIRI\,IAN FIRDAUS
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..----

-Tuan BAY MOKHAIMAD HASANI, se aku Komisaris lndependen Perseroan,

--------

berdasarkan Pasal 13 ayat (1) butir 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh

-

seorang anggota Dewan Komisarls yang ditunjuk oleh Dewan Komisars, maka seLakt

-.--

Komisaris lJtama yang dilunjuk oleh Dewan Komisads berdasarkan Surat Keputusan

-

-

Dewan Komisaris PT lndonesla Kendaraan Terr.inal Tbk tertanggal 14-06-2019 (empat

--

be as Juni dua ribu sembilan belasl, Nomor: DK14i06/02/llfi-19 behindak

oi-pi1ar Rapal.

-

selaku -- ....

--.

-Sebelum Rapat dimulal, oleh Pimp nan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah
Rapat le ah memenuhi syarat kuorum kehadiran untuk menyelenggarakan Rapal.

-----.--

'Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perceroan per tanggal 22-04-2019 (dua puluh dua

Aprl dua r bu sembilan belas) sampai dengan pukul 16.00 Wl8 (enam belas titik nol nol
Waktu lndonesia Barat)yang diberkan

da

PT Eieclronic Data lnterchange lndonesia

(PT EDI lndonesia) selaku Biro Admln sirasi Efek Perseroan, seluruh saham

yang

-.--

'.-.'''-

mempun\/al hak suara yang sah iang berhak hadlrdalam Rapat lni adalah sejumlah

----

1.818.384.820 {satu rn liar delapan ratus de apan belas juta tlga ratus delapan puluh efirpat

ibJ delapa|atus dLa pLlJh) sd\am. -'-Searj-1rya. saya. \ola is

-e-ei^sa

Data'opmegang Sdlam nLdsa yalg mewakIrya

serta memedksa keabsahan dari suralsurat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang
hadir dan/atau d wakill dalam Rapal ini berjumlah 1.411.887.670 (saiu miliar empat ratus

'

sebelas juta de apan raius delapan puluh tujuh ribu enarn ratus tujuh puluh) saham atau

-

sama dengan 77. 65% (tujuh puLuh tujuh koma enam puluh llma persen) saham darijumlah
'000'o (seratJs pe'sen)

saham

.''-----------

'Selanjuinya, saya, Notaris menyampaikan bahwa bedasarkan kelentuan Pasal 14 ayat 2
butir

t

huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan kehadiran pemegang

----

saham dan/atau wakil-wakl mereka yang sah yang bersama-sama mewakii palng sedikit
1/2 (salu perdua)bagian darjjumlah seLuruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir

dalam Rapat, telah terpenuhi seda ketentuan mengenai kuorum kehadlran Rapat
seb,agaimana ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 2 huruf a Anggaran Dasar Perceroan yang
11

ffisyffiar

tel"adirar Pemegarg Saham dar/alau wakil-wak I 'ereka yang sarl ya4g

bersama-sama mewakili pallng sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijur.lah seluruh

-----

saham dengan hak suara yang sah yang hadirdalam Rapai, telah terpenuhi

"Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan

---

mengikat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadirdalam Rapat adalah

E e{ PT tDl lldonesia. -----

sesuai dengan daftar hadj r para pemegang saham pada Rapat, tertanggal hari ini, yang
diserahkan kepada saya, Nolaris oreh B ro Administrasi

-selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kuorum Rapat telah lerpenuhi dan
Rapai dapat diselenggarakan serta mengambil kepuiusan-keputusan yang sah dan

------

pada
mengikai. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapai dibuka dengan resmi
Pukul'10.36 WIB (sepuluh lewattiga puluh enam menil Waktu lndonesla Bara0

--

---

--------

-Pimpinan Rapat menyampaikan Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui
Pemanggilan Rapat yang dimuat di harian Kontan yang terbii pada

ha

Selasa langgal

--

02 04-2019 (dua April dua-ribu sembilan belas), sebagajmana telah djsampaikan kembali
melalui Ralat Pemanggllan Rapat yang dimuat

di

harian Kontan yang tedit pada hari --

Selasa tanqgal 23-04-2019 (dua puluh tiga Apdl dua ribu sembilan belas)' sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan/aiau Perubahan,Anggaran Dasar Perseroanl
2. Perubahan Susunan Penqurus Perseroan; ---.'-

3.

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Urnum Perdana Saham 2018 (dua
ribu delapan belas)dan Usulan Perubahan Alokasi Dana Hasil Penawaran Umum

Perdana Saham
tata cara
Pimpinan Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan Rapat dan
penggunaan hak Para Pemegang Saharn untuk mengaiukan pedanyaan/pendapat,

----

sebagaimana Tata T eriib Rapatyang telah dibacakan dan diberikan kepada Peseda Rapat
pada saat registrasi.

-selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bah\aa memasukl Mata Acara Pertama Rapat,

1. "Penyesuaian danlatau Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
12

'

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan yang da am hal in
diwaklli oleh Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO selaku Direktur Utarna PeTseroan
untuk menyampa kan penjelasan dan usulan rirengenai Penyesuaian dan/atau

----

-------

Pe'ubahar Anqqa'a1 Dasa'
Sebe um masuk dalam pembahasan lvlata Acara Pedama Rapat, Tuan

CHIEFYADI--"-

KUSMARGONO menyarnpaikan h€l-hal apa saja yang telah dl aksanakan Direksi dalam
rangka penyelenggaraan Rapat hari in , sesuai kelentuan dalam Anggaran Dasar

-------

Perceroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Perseroan telah melakukan
hal-hal sebaga:

ben\-r

-----

Berdasarkan Pasal B ayat (1) Peratu ran Otodtas

11.

J

asa

Ke

uangan (OJ K)

Nomor:----

32IPOJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat llmum Pernegang

Saham Perusahaan Terbuka dan Pelaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomorl
10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

--Kepala Eksekuiif Pengawas Pasar l\,4odal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggai --14 03-2019 (empat belas lrlaret dua r]bu 6embilan beias); .--------.----.-----.--

32|POJK.04/20'14, Perseroan lelah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:

lz

---

32IPOJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan {OJK) Nomol

-

10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Aias Peraturan Otorjtas Jasa Keuangan Nomor
32IPOJK.04/2014, Perseroan telah rfelakukan Pengumuman Rapat kepada

---'----

Pemegang Saham pada iangga 1 9-03-2019 (sembilan belas lvlaret dua ribu sembian
belas) mela uisurat kabar haran lnvestor Dally dan webs te perseroalr; serta teLah
dilaporkan me alui Sjslem PeLaporan Eiektronik pada Bursa Elek lndonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tangga yang sama dengan tangga Pengumuman
Rapar kepada Pe-egarg

13.
I

-----

S"'am..----

Berdasarkan Pasa B ayat (3) Peraiuran Otoritas Jasa Keuangan {OJK) Nomor:

-.---

32/PoJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
13

-

Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otortas Jasa Keuanqan (OJK) Nomori

1o/POJ K.04/2017 tenlang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32|POJK.M/2014, Perseroan telah menyampalkan usulan tambahan pada mata
acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa

---

-------

-.'- :Berdasarkan pasal 13 ayal (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: --Keuangan (OJK)tanggal0l-04-2019 (satu Aprildua ribu sembilan belas);

l+

32|POJK.04/2014 tentang Rencana dan PenyeJenggaraan Rapat Umum Pemegang

-

Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otortas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:

1O/POJ K.04/2017 te ntang Perubahan Atas Peraturan Otoriias Jasa Keuangan Nomori

-----Pemegang Sahan] pada tanggal 02-04-2019 (dua ApriL dua ribu sembilan belas) ---

321Pa1K.0U2014, Perseroan telah melakukan Pemanqq lan Rapat kepada

ui

melalui surat kabar Kontan seda website Perseroan serta telah dilapo*an mela

-

Slstem PeLaporan Elektronik pada Bursa Efek lndonesla dan Otoritas Jasa Keuangan
pada tanggal yang sama dengan tanggal Pengurnuman Rapai kepada Pemegang -

Saham

ls

'---

Berdasaftan pasal

'16

ayai (1) dan ayai (2) Peraturan otorltas Jasa Keuangan (OJK)

Nornori 32/P0JK.04/2014 tentang Rdncana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

--..

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Oloritas Jasa Keuangan

(OJK) Nomori 10/P0JK.04/2017 tenlang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

-

--

Keuangan Nomor: 32IPOJK.04/2014, Perseroan telah meJakukan ralal pemanggian
Rapal kepada Pemegang Saham pada tanggal 23 04 2019 (dua puluh iiga April dua
ribu sembilan belas) melalui surat kabar Kontan seda webs 1e Perseman seda telah
dilaporkan melalui Sistem Pelapomn Eleklronik pada Bu.sa Elek lndonesia dan

----

Otoritas Jasa Keuanqan pada tanggal yang sama dengan tanggaL Pengumuman

---

Rapat kepada Pemeqang Saham.
-masing-masing lembaran halaman

da' surar kabar yarg -emJat

rk

ar tersebur '

-

dilekatkan pada rninuta akta ni.

LseElgllya

Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO mewaklli Direksl Persercan
14

---------

INDRASARI KRESNAD'AIA, S.H., M.KN.

Notaris Kota rakarta Selatan

me

nyampa kan uraian lvlata Acara Pertarn a Rapat terkait perubahan lvlaks ud dan Tuju an

Anggaran Dasar Perseroan me alJi shde Po, er Poinl sebaga be
"Ada

ikl,t: ----.

tga Pasalyang diusulkan untuk disesuaikan dan/atau dirubah dalam Anggaran,- -

Dasar Perseroan, yakni:

-.:---

-Pedama, terhadap perubahan lvlaksud dan Tujuan Anggaran Dasar dalam pasal 3 ayat
2 unluk menunjang proses penerbltan Badan Usaha pelabuhan (BUp), hal ini untuk -___
mendukung ileksibilitas bisnis Perseroan untuk dapat mengoperasikan Kendaraan '-___

Terminaldiseluruh lndones a, tanpa mengurus Surat lzin Usaha perdagangan (SlUp)-Perusahaan Bongkar I\luat (PBM) di masing-masing provinsi, hal ini akan memudahkan
Perseroan mengembangkan bisnis diseluruh lndonesia;

--.--'------..

-,

-Ked!a, Petubahan Kewenangan Direks dan Komisaris dalam pasai l6 ayat 14 __--tentang pendelegas an wewenang persetujuan kontrak kerjasarna untukjangka waklu
diatas 5 {lima) tah!n, hal

--

in bermaksud untuk mempercepat pengambjlan kepulusan .-*

namun tetap mendasa padabased an judgemenf rule dan iata kelola perusahaan yang

baivcaad Caryarate Gayernance (CCG):

da1----

-Ketiga, pendelegasian wewenang tentang penetapan remunerasi kepada Dewan
Komisaris;

-----

--l----------,.

-ke-Ldian ter{a t dengal perJoal^ar ya(1
11.

:

-.

-----

-----------

-

-surar perroa"ar keg dlal Jsaha Derseroan d maksud{an urlu(.re1daoalka1
Badan Usaha Pelabuhan (BUP)yang selama ini masih menggunakan Bup
PT. PelabLl'ar lldones:a I (Pe'sero).

l_

t

millk

-

--

-Bahwa dengan dikeluarkannya Peraiuran lvlenteri Perhubungan Nomor Bg tahun -2018 (dua ribu delapan belas)maka pemberian ijin Badan Usaha peabuhan (BUp)
hanya diberikan kepada perusahaan yang maksud dan lujuan dj dalam akta

--..---

Anggaran Dasarnya secara khusus hanya mencantumkan kegialan-kegiatan

--.--.-

sebagai[.ana di maksud dalam Pasal 69 ayat 1 Peraturan Pemer]ntah Nomor 61 -.tahun 2009 {dua rbu sembilan)teniang kepelabuhanan.

---.'-

'Anggaran dasar lndoneiia Kendaraar TermlnalTerbuka khususnya terkait dengan
15

tgo,rp usal'a be'dasa'kar oasal 3 ayat 2 pelu
Per.eintah
-ua.g
69 ayat 1.

nomor 61 tahun 2009 (dua ribu sem bilan)

d sesda
te

^an

derlgan Pe atu'a'l

ntang KepeJabuhanan Pasal

-.--

-l\,4aksud dan tujuan perseroan ini adalah melakukan kegiaian usaha pelayanan

kepeLabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk

--.-

-'-.-----

penumpang, hewan alau'barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya -

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

pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian ialur air dan lain-lain, navigasi,
pe ayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan ]asa pernanduan

-untuk mencapai maksud dan tujuan diatas Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai beikuti
t,+

(eoiatan usara

ula-a

Pe

-

---

-----

seroal Jltuk:

lvlenjalankan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan usaha bongkar rnuat

dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan slevedoring, cargadaring,
sel,a receivingldelivery'alas kendaraan, a at berat dan suku cadang, termasuk

---

namun tidak terbalas rnendlrikan/menialankan anak perusahaan dan usaha lainnya

yang memillki hubungan langs!ng maupun iidak langsung dengan kegiatan usaha
utama, Penyediaan dan pengembangan fasilitas pdlabuhan serta optimalisasl

-

pemanfaatan sumber daya yang dirnilikiPerceroan unluk menghasjlkan barang

---

dan/ata! jasa yang bermulu tinggi dan berdaya salng kuat untuk

-

--------

mendapalkan/nengejar keuntungan guna neningkalkan nilai Perseroan sepanjang

sesuaidaf tidak bedentangan dengan kelentuan peraturan perundang-undangan ..
yang berlaku, khususnya terkaitbidang usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu

beikul

sebagai

-

a.

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk berlambai;

b.

Penyediaan dan/aiau pelayanan pengislan bahan bakar dan pelayanan air

lue's't

lc.

--

;

Penyed aan dan/atau pelayanan fas lltas

(kendaraan

--'
16

nak turun penumpang dan/atau

-

ld.

Penyediaan dan/atau pelayananjasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan

..-.-

bongkar mual barang dan peti kemas;e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan

barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

Ir

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah

ke

ig.

''--

ng, dan ro-ro;

Penyediaan dariatau jasa oolgkar mJar barang:

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

I

lh

Penyediaan daniaEJ pelayalal pusar disrribJsidan korso idasrbaralg

------

la. Untuk mencapaimaksud dan lujuan tersebutdiatas Perseroan dapat melaksanakan
keglatan usaha penunjang yaitu Penyedlaan dan/atau pelayanan jasa penundaan --

Sehingga, dalam kesempatan ini Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---Saham lebih mengerti terhadap apa yang Perseroan kerjakan dalam mendukunq .-

transpodasi bisnis Persercan

l2

Peneiapan Kewenangan Direksi dan Komisaris
Bahwa pedu ditetapkan kewenangan Komisaris dan Dlreksiyang tercantum

------.

dalam Pasal 16 ayat 14 huruf (a) Anggaran Dasar dalam anggaran dasar

---------

menyebutkan bahwa kewenangan tersebut dip uluskan dalam Rapat yang

------'-

menyatakan bahwa

:

Direksiterlebih dahulu harus mendapaikan persetujuan tertulis dari dewan

-

.. -

komisaris dengan mengindahkan peratu€n perundang-undangan yang berlaku dan

alggarar dasar perseroal unuk

:

-----------

'l\y'engadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untukjangka dlatas 5

(lima)tahun berupa llsensi, kontrak, manajemen, menyewakan assel, kerjasama - operasi (KSO), Bangunan Guna Serah (Bulh Operate Iransferl BOT), Bangun
Setah (BuiH awn Transfel BowT), Bangun Serah Guna {Build Transfet

[/iik

--------

Ope@ielBTO)dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waKu ierteniu yanq
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemeqanq Saham"
17

usulan perubahan pasal 16 ayat 14 huruf (a) Anggaran dasar menladi | ---------.-

Iisensi, ..'-

"Mengadakan kelasama dengan badan usaha atau p hak laln berupa

kontrak, manajemen, menyewakan asset, Kerjasama Ope.asi{KSO), Bangun Guna

Serah (Build Opercte Transfe BOT), Bangun

[,4i1]k

Serah (Build Own Trcnsfe

BowT), Bangun Serah Gffia (Build Operate TransferIBTO) dan kerjasama Lainnya
yang niLaidan jangka waktunya ditetapkan oleh Dewan Komisaris"-'.'-

l3

Bahwa usulan Pasal 15 ayat 17 tentang penetapan remunerasidireksi berubah
semJra

---

berbLnyi:-----

"Gajl, uangjasa dan lunjangan lainnya (ika ada) bagianggota

d

ireksi

d

itetapkan oleh

Rapal dan wewenang lersebut oleh Rapat dapat dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris"

' '

-

UsuLan perubahan Pasal 15 ayat 17 tentang penelapan remunerasi direksi

berubah

--'--

-----,

-er.adi:

'Perhitungan besarandan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan iainnya
ada) bagi anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(jika,-,

----.--'--.'..-

-Sete ah penjelasan mengenai lvlata Acara Pertama Rapal disampaikan, Rapai

-------

dikembalikan kepada P mpinan Rapai dan selanjutnya Pifipinan Rapat mempersilahkan
kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan

-----

pertanyaan/langgapan terhadap ha-halyang telah disampaikan oleh Direksidan bagiyang
ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta uniuk mengangkat
tangan dan menyerahkan formu ir pertanyaan melalui Lembar pedanyaan yang diberikan
pada

saal'egisrras:. --' ..:-'---' -'--.'

-Oleh karena lidak ada pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat

---.'

dengan suara buLat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan untuk, l\/ata
Acara Delama Rapar sebagai be'ikJr :

-'--

.

| "1. Sehubungan dengan usulan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana telah

-----

disampaikan, perubahan lvlaksud dan Tujuan Seda Kegiatan Usaha Perseroan yang
dlatur daiam Pasal 3 Anggaran Dasar, akan disesuaikan dengan Pasal 69 ayat (1)
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Peraiuran Pemerinlah Nomor 61 Tahun 2009 (dua ribu sembilan) tentang

------

Keoelabuhanan
Usulan perubahan pasal 16 ayat 14 huruf (a) Anggaran dasar menjadii

----------

"lllengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak ia n berupa lisensi,

..* --

--Guna Serah (Bq,ld Operate{ransferl BOT), Bangunan l\4il k Serah (Buird Ow? --.'kontrak, manajemen, menyewakan assei, kerjasama operasi (KSO), Bangunan

Iransferl BowT), Bangun Serah Guna (Bulld lransfel OperalelBTo)dan kerjasama
lainnya yang nl ai dan jangka waKunya dltetapkan oleh Dewan Komisaris"

---'------

l: [Jsuian perubahan pasal Pasal 15 ayal 17 teniang penetapan remunelasidireksi.-.'
berubah menladl

'Perhitungan besaran dan penelapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (ika
ada) bagl anggola Direks dilimpahkan kepada Dewan Komlsaris".

l+

--

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

Rapat l\lenyetujuimemberlkan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan

---

dengan hak Sr.rbsttusi unluk melakukan segala tindakan yang diperlukan be*aitan
dengan keputusan mata acara rapal ini, termasuk namun tidak terbatas pada

---

menyusun dan menyatakan kembaliseluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta ___

\otaris 0a1 melyampa:kaf keoada rlstars, yang be.riverang Lnuk -endapatkan

.-

persetujuan dan/atau tanda penerimaan pefitberliahuan perubahan
Anggaran Dasar,
melakukan sega a sesuatu yang dipandang pedu dan berguna untuk keperluan

_..,

iersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, iermasuk untuk mengadakan
penambahan dan/ataLl perubahan dalam perubahan anggaran dasartersebutjika
hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

------' ___'...___'',*____

-Selanjutnya sesuaidengan Anggaran Dasar perseroan bahwa kepulusan

diambll*___-

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk,'-___
mufakat tjdak tercapai, maka keputusan diambjldengan pemungutan suara

-Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui
dan rnenerima
dengan baik usulan iersebutsecara musyawarah untuk mufakat, sesuajdenqan Tata Tedib

Rapatapablla ada pemegang saham perseroan yang tidaksetuju atau akan mengeluarka,r
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suara blanko, dipers lahkan untuk mengangkat tangan. Bagi yang Udak setuiu dan

------

menyatakan abstain, diharap mengangkal tangant -Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan maupun suara abstain atas

----

usulan te6ebut diatas, maka Rapat dengan musyawarah untuk muiakat memutuskan

---

--'
2. Nlemasuki lvata Acara Kedca Rapat, yatu : "Perubahan Susunan Pengurus ----menerima dengan balk dan rnenyetului usu an sebagaimana yang telah disampaikan

Perseroan',
-Dimpr'ta1 Rapal

-elyanpa

Kan:

------- ''

'sehubungan dengan sampaisaat ini Direksi belum menerima data terka t Perubahan -

acara ..'

pengurus PeTseroan dar Pemegang Saham l\/layoritas oleh karena itu mata
perubahan susunan pengurus Perseroar

3.

l\ilemasuki Mata Acara Ketiga Rapat,

d

itiadakan. '

-------

yatu:"Laporan Penggunaan Dana

Hasil---

I Penawaran umum Perdana Saham 2018 {dua ribu delapan belas) dan lJsulan

---

I

I Perubahan Atokasi Dana Hasil Penawaran [Jmum Perdana Saham'
SeLanlutnya Plmpinan Rapat mempersilahkan Direksl Perseroan yang dalam

hal ni -

diwak li oleh Tuan CHIEFY ADI KUSIMARGONO selaku Direktur Utama Perseroan untuk
menyampaikan penjelasan dan usulan mengenai Laporai Penggunaan Dana Hasil

--

Penawaran lJmum Perdana Saham 2018 (dua ribu delapan belas) dan Usulan Perubahan

Alokas Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. - -----------------Tuan CHIEFY ADi KUSMARGONO mewakili D reksl Perceroan menyampalkan uraian
l\,4ata

-

Acara Keiga Rapat melalui s/ide Power Poiri sebagai berikut:

1. Realisasipengqunaan dana hasilpenawaran umum perdanasaham sampaidengan .'
31-12-2018{tigapuluhsaluDesemberduaribudelapanbelas)dapatdilhalCapital-'
ExpenditurelCAPEX mendapalkan dana bemih l,ell proceed sebesar

'--.----..

Rp.799.500.000.000 (tujuh ralus sembllan puluh sembiLan millar lima ratus juta Rupiah)
-u:
d bag. merjad: riga. ya

la

------

untuk Caprtal ExperdiiurelO.4PFX sebesar Rp.399.750.000.000 {tiga ratus

ise-b lal

pJ ul^ sembi.ar

miial'J.u' ratus Ima

oJ

Jr,uia Rup al') alggalaasesLal

dengan Rencana Keaa dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu sebesar

---

Rp.305.170.000.000 (liga ratus lima m liar seralus tujuh puluh iuta Ruplah), dengan
Rea isasisebesar Rp 198 030.000.000 (seratus sembi an puluh delapan miljar tiga

puluhjuta Rupiah), dan serapan sebesar64.9% (enam puluh empalkor.asembilan
pe"se1)

lo

-

------

sewa iahan jangka panjang dibayar dimuka Rp.199.870.000.000 (seratus sembilan

puluh sembilan milar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah), anggaran sesuai
dengan RKAP yaitu sebesar Rp.320.590.000 000 (tiga ratus dua puluh mlliar llma
ratus sembilan puLuh juta Rupiah), realisasi Rp.320 590 000 000 (tga €tus dua

-

puluh miliar lirna ratus sembilan puluh iuta Rupiah), serapan 100o/, (seratus

perser).

l"

lvlodaL

--

----

------

Keia Rp.199.870.000.000 {seratus sembilan puluh sembilan mlliar delapan

ratus iuluh puluh juta Rupiah), anggaran sesuai dengan RKAP yaitu

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

Rp.173 730.000 000 (Seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta
Rupiah), reallsasi Rp.6.650.000.000 (enam rnilar enam ralus lima puluhiuta
Rupiah) dan serapan 3.8% (tiga koma delapan

persen)

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

----

----

.'.--------

-sehingga dari proceed bersih yang diterima sebesar Rp 799 500 000 000 (tujuh ratus
sembiLan puluh sembllan millar lima ratus juta Rupiah), realisasi sebesar

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

Rp 525 280.000.000 (lima tatus dua puLuh llma miliar dua ratus deapan puluh luta

---

Rupiah) serapan sebesar 65.7% (enarn puiuh ima koma tujuh persen)' jadi tingga

''-.

kurang Lebih sebesar 34.3% (liga pu uh enrpat koma liga persen) yang masih ada di

Pe'seroar ya'rg akal orgJlakar pada lal'un i1i

--

-

penggunaan dana tersebut telah dilaporkan kepada 0toritas Jasa Keuangan dan Bursa

Elek lndonesia melaui Surat Nomor HM.608/1i4llKT 19 Tanggal 10-01'2019 (sepuluh
Januari dua ribu sembilan belas) perihal Laporan Reallsasi Penggunaan Dana
Penawaran Umum dan diLaporkan kepada Komisaris meLa ui Surat Nomor

--

Hasil--

-------

KU.31/1/5/lKTl9 tanggal0B'02 2019 (delapan Februaridua ribu semb lan belas),
perlha Laporan Penggunaan Dana Penawaran
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UrTlum (Proceed).

'

---

---'---

-UsLrlan perLrbahan a okasi dana hasl penawaran !mum perdana saham, yaitu

ll

D reksi mengusulkan adanya perubahan alokasidana Penawaran lJmum Perdana

Saham dari Modal Kerja menjadiBelanja Modal (Capital Expenditure,CAPEx)
sehubungan dengan pertimbangan bahwa untuk l\/loda Kerja Perseroan

---

----------

berkeyakinan akan dapat dlpenuhi meLalui kas internal Perceroan sehingga dana
penawaran umum dapat digunakan ebh maksimal untuk keperluan Sewa Lahan
Jangka Panjang Dibayar D muka dan Belanja lvlodal antara lain:

a.

Pembangunan gedung parkir dan perluasan lahan parkiri

o. lrsra,as

lz

--------------

'as lilas

pelabJlar: -

-.

- .'

c

F$parsi brslis:

d.

Pembangunan lnfrastruktur, pembangunan suprastruktur;

e.

Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana lnfrastruktur pelabuhan/terminal.

-------------..-- -'

Denqan komposisi usulan perubahan alokas dana penawaran umum perdana -

-Belanja l\lodaLyang semula komposisinya 50.0% (lima puluh persen) rnenjadi..:
58.7% {lima puluh delapan koma luluh persen), nilalnya dari Rp.399 750 000.000

(iiga ratus sembilan puluh sembilan mi iar iuluh ratls I ma puluh juta Rup

ah)----

menjadl Rp.468.910.000 000 (empat ratus enam p!luh de apan rniliar sembl an
rarus sepu un juta Rrpiah)

--

---

Sewa Lahan Jangka Panjang Dibayar Dimuka yang semula alokasinya25.0% {dua

pLtJ\,i-a

oerse4) meraoi 40 I06 (empal puLl'kod)a sa-J oprse-)

ria

lya oai

Rp.199.870.000 000 {seratus sernbilan pu uh sembilan mi iar de apan ralus tujuh
puLuh juta Rupiah) nrenjadi Rp.320.590.000.000 (tiga ratus dua puLuh miliar lima

'alLrs semo an pLlJl juta R-p ah):

-----

-[i]odal Kerja yang semLrla komposislnya 25.0% (dua pu!uh lma persen) menjad
1.3% {satu koma tiga persen), semula dar Rp.199.870.000 000 (seratus sembilan
pu uh sembian miliar deiapan ratus tuluh puluh luta Rupiah) menjad

qp 10.000.000.000 (sepr uh "11'ar R,rp.al-):

-----

-Setelah penjeLasan mengenai l\/lata Acara Ketiga Rapat d sampa kan, Rapat d ke[.balikan
kepada Pimpinan Rapat dan se anjutnya Plmpinan Rapat mempersilahkan kepada para
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan

-----

perianyaan/tanggapan ierhadap hal-halyang telah dlsampaikan oleh D reksi dan bagi yang
ingin mengalukan pedanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat

iangan dan menyerahkan fomulir pertanyaan melaluj Lembar pertanyaan yang dibedkan
pada saat reqislras.

--

Oleh karena tidak ada perlanyaan, maka Pimplnan Rapat mengusulkan agar

Rapai -

-

dengan suara bulat dapat menedma dengan balk dan menyetuiul kepuiusan uniuk Lapolan
Penggunaan Dana Hasil Penawaran [Jmum Perdana Saham 2018 (dua ribu delapan beLas)
dan ljsu an Perubahan Alokasl Dana HasiL Penawaran Umum Perdana Saham -

- .-----

-sesuai denoan anqqaan dasar Perceroan bahwa keputusan dlambil berdasarkan

-----

musyawarah untuk mufakal. Dalam hal keputusan musyawamh unluk mufakal tidak

----

tercapai, maka keputusan diaribj dengan penrungutan suara.

----

Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapal uniuk menyetujul dan menerirl]a baik
usulan teEebut dengan musyawarah untuk rnufakat ------------'---

-setuj! atau akan mengeluarkan suara blanko, diperci ahkan untuk mengangkat tangan :
-sesuai dengan Tata Tertib Rapat apablLa ada pemegang saham perseroan yang tidak

-- -----maupun suara abstain atas ---

Bagi yang tidak setuju dan rnenyatakan absiain, diharap mengangkat tangan;

'Oleh karena tidak ada pemegang saham yang kebeTalan

usuLan iersebut dialas, maka Rapal dengan musyawarah unluk mufakat memutuskan

menerima dan rnenyeiujul usulan sebagaimana yang te ah disampaikan.

--

-selanjulnya Pimpinan Rapat rnenyampaikan bahwa dengan ielah selesainya pengambilan
keputusan uniuk

l\,4aia

Acara Ketiga Rapai, maka berartj Rapai inilelah membicankandan

memutuskan setiap l/lata Acara Rapat, dengaf mengucapkan ter ma kas h kepada sem!a

yang had r dalam Rapat ini, dan selanlutnya rnenutup Rapat inl pada Pukul 11 00 WIB
(sebe'as

tti( rolno Waktu lldolesia

Ba

al).

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ldenttas para

----

penghadap dan ketemngan / petnyataan yang disampaikan kepada saya, Notads serta
berlanggung lawab penuh atas hal-hal lercebut di alas.

---------.''..-

-

--

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

-Dari segala sesualu yang d bicarakan dan diputuskan dalam Rapat inl, maka dibuatlah
Risalah Rapat ni oleh saya, Nolads, untuk dapat dlpergunakan sebagaimana mestinya -

----

DEMTKTANLAH AKTA tNr ---------".-""."--,--

-D bual sebagai mlnuta dan dilaagsungkan di Jakarta, pada pukul, hari, tanggal, bulan .. dan tahun tersebut pada baglan awal akta lnidengan dihadirioehi

-------

05-04-1991 (lima Aprilseribu sembian ratus sembilan puluh satu), Warga Negara -

1. Nona NITA APRILA SILITONGA, Sarjana Hukum,

lahLr

di Sukabumi, pada tanggal

lndonesia, Pelaja/lvlahasiswa, bertempat tinggal di Sukabumi, Kampung
Babakanpeundeuy, Rukun Tetangga 00'1, Rukun Warga 002, Kelurahan

-------'------

Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provlnsi Jawa Barai,
pemegang Kadu Tanda Penduduk dengaf Nomor lnduk Kependudukan
320213450491 0003, berlaku hingga seumur hidup;

-Untuk sementara berada dl Jakarta :

lz.

''-.

Nyonya RAMADANTI SUYANDINA PURWANTO, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, ahir di Jakarta, pada tanggal

'14 03-'1993

- .'--

(empat beias l\laret seribu -

sembilan ratus sembilan puluh Uga), Warga Negara lndonesia, Karyawan Swasta,

---

bedem pat tlngg al di J akarta, Jalan PLN Duren Tiga, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga

005. Kelurahan Duren Tiga, Kecamaian Pancoran, KotamadyaJakada Selatan, Prov ns

Daerah Khusus bukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
lnduk Kependudukan

31

73075403930001, berlaku hlngga seumur hidup;

-Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-'-.-.'

-Setelah saya, Notaris, mernbacakan dan menjelaskan akta ni kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap Tuan VIARTHA

'.--

------

'

HARDiSARWONO, Tuan Haji [/OHA[rlAD FATHONIAKBAR, Sadana Hukum, Tuaf BAY
IVOKHAIVAD HASANI, Tuan CHIEFY ADI KUSIVARGON0, Tuan INDRA HIDAYAT SAN
Tuan ARIF ISNAWAN, Tuan SUGENG IIULYADI, dan Tuan SALUSRA WUAYA, para

,

---

saksidan saya, Notaris menandatangani akta inikemudian pata penghadap membubuhkan

sidikjariibu jad tangan kanan dan kki pada lembaran tersendiriyang dilekatkan pada
minuta akta ini, dihadapa. saya, Notaris dan para saksi, sedangkan para penghadap

----

lainnya telah meninggalkan ruangan
-Dibuat dengan dengan ianpa pengganlian, penambahan dan corelan.
-lvlinuta akta ini telah ditandatangari dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

INDRASARI KRESNADJAJA, S.H., M.Kn.
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