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Notaris Kota rakarta Selatan

RISALAH

RAPAT UMUIM PEI\/lEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA KENDARAAN TERIMINAL TbK

Nomor : 09.-

-Pada puku 09 34 WIB (sembt an ewat tiga puluh empat menit Waktu lndonesia Barat), -.
hari Rabu, tanggal 19-06-2019 (semb lan be as Jun dua ribu semb

laf belas); ------------,-,

-Saya, IN0RASARI KRESNADJAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris
berkedldukan

d

Kota Jakarla Sealan defgan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah

Provns Daerah Khusus lbukota Jakaira, dengan dihadiri oeh saksi-saksi yang Saya
Notarls kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhii akta in

:

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

-Untuk dan atas permlntaar D reks PT. INDONESIA KENoARMN TERMINAL Tbk,

slatu Perseroan Terbatas yang

d d r kan menurut hukum Repub ik lndonesia

-

---

--

berkedldukan dl Jakada Utara berkantor pusat di Sndang Laut Nomor 100, Clincing,
Jakarla l.Jtala, yang ddirikar terdasarkan akta Pendirian ledafgga 05-11-2012 (lima
November dua ribu dua beas) Nomor:

10 yang dibuat

d hadapan

YIILIANT IMWAT,

Sariafa Hukum, berdasarkan Sural Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kotamadya Jakarta Timur teriangga 25 09 2012 {dua pu uh ima September dua ribu dua

belas), Nomo.: 134/KET.CUT [.4PDN Jaktm/XU2012, pengganti dar] NUR IVUHAI/I,IAD
D PO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana Hukum, lvlagister Kenotaiatan, Notaris

yang telah mendapaikan pengesahan

d Jakarla

dar lvlenter Hukum dan Hak Asasl lvlanusia

Repubik lndonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertargga 19-11-2012 {sembian

beas November dua ibu dua beas) Nomor: AHU 58515.AH 01.01.Tahun 2012, yang
anggaran dasarnya telah menga ami perubahan, sebagaimana d muat dalam :

'akta tedanggal 0110-2013 {satu Oktober dua ribu tiga belas) Nomor:

05

-------yang dibuat

dihadapan NIJR IVUHAIVI\,IAD DIPO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana Hukum,
Vlag

----

sler Kenota atan, Notaris tersebut, yang penerifiraan pemberitahuan perubahan

anggaran dasarnya telah dierirna dan d catat

d

dalam dalabase Sistem Adminisirasi

Badan H!kum Kemenlerian Huk!m dan Hak Asasi N/lanusia Reoublk lndonesia

ir

beas)'
berdasarkan Suratnya terlangga 14-11-2013 (empat beLas Novemberdua ribLl tiga
NomorAHU-AH.01.10-485561

-'---

-akta tertanggal 27-12-2017 (dua puluh tuiuh Desember dua ribu

tliuh belas) Nomor: 40'

yang dlbuat dlhadapan DEVI YUANA LISA Sarjana Hukum l/lag]ster Kenotarialan
berdasarkan

Slrat Kepllusan Nlaielis Pengawas Daerah Notaris Kota

Admlnistrasi

belas)'
Jakarta Tlmur, bnat'ggal 22 11-2A17 (dua puluh dua November dua rlbu tuiuh

Nomor: 143/KET.CUTI MPDN Jaktim/Xl/2o17, pengganti dari NUR NIUHAI'I]VAD DIPO
yang
NUSANTAM PUA UPA, Sa{ana Hukum, [4agister Kenotarlatan, Notars di Jakarta,
Hukum
telah mendapat persetu]uan perubahan anggaran dasar perseroan dari N/lenterl

iertanggal
dan Hak Asasl Manusia Republik ndonesla beldasarkan Surat Keputusannya
29-12-2A11

Nomori
@B puluh sembllan Desember dua ribu tujuh beLas)

AlrU 0028049

A- 01.02.lar'r 2017:

-'-..-

''-

---- --- --

48' yang
-akta terlanggaL 14-04-2018 (empat belas ApdLdua dbu delapan belas) Nomor:
dibuat dihadapan FATHIAH HElt\ill, Sariana Hukum, Notaris

dj

Jakarta' yang telah

['4enler Hukum dan
mendapat persetuiuan perubahan anggaran dasar perseroan darl

Nomor:
Hak Asasj l\4anusia Repub ik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya

AHU000861BAH01.02Tahln 2018,

dan penerlmaan

--

--

pemberitahuan perubahan

Admin strasi Badan Hukum
anggaran dasarnya telah dite ma dan dicatat dl dalam Sistem
Suratnya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi lvanusia Republik Lndonesia berdasarkan
(tuiuh belas
Nomor AHU-AH.01 03-0151353, yang kedua-duanya tertanggal 17'04-2018
April

dua

bu de apan belas);

2^1s LAn6nggal

---

1' 05-20'B (sebe

---...-.---.-as Mei dua nbL oe apa,] oe as)

dihadapan FATHLAH HEL[i]1, Sarjana Hukum, Notarls

Nomo 26 yarg dlbLal

dl Jakada' yang

penerimaan

Sistem
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterlma dan dlcatat di dalam
RepubLik
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi l'4anusia

ndonesia berdasarkan Suratnya tertanggal
belas) Nomor AHU AH.01.03'0189761

1

'12-05-2018 (dua belas lvlei dua

rib! delapan

---- ..-

-akta tertanggal 18-07 2018 {delapan belas Juli dua

ibu delapan beLas) Nomor: 19' yang

yang peneimaan
dibuat dihadapan FATH AH HELI\/ , Sarjana Hukum, Notars di Jakaila,

pemberitahuan perubahan afggaraf dasarfya te ah d;ter ma dar d catat

d daam

Sstem

Admifistrasi Badan Hukum Kementer?n Hukum dan Hak Asasl l\lanusa Rep!blik
lndonesia berdasarkan Surahya tedanggai 09082C18 (semblan Aqilstus dua

ribLl

delapan beas) Nomor AHU-AN 01.03-0230B86

sedangkan susunan anggota Direks dan Dewan Kofitsaris Perseroan yano terakhir
dimuat daam akta teirangga 21.05-2018 (dra

p!uh satu

l\,4ei

dua ribu deapan beLas)

Nornor: 12, yang dibuai dihadapan SlLFA, Sarjana Hukum, berdasa*an S!rat Keputusan

Malels Pengawas Daerah Notarls Kota Admin strasl Jakada T mur terlangga 1B-04-2018
{delapan belas Apd dua ribu delapan be as) Nomor 02/l\IPDN JAK-Tll\,1UR/CT/IV/2018,
penggantl dari NUR MUHAN/MAD DIPO NUSANTAM PUA UPA, Sarjana Hukum,
IVagisler Kenotarialan, Notaris di Jakarta, yang pefermaan pembeilahuan perubahan
data perseroannya telah diterma dan dicatat di daam

S

stem Adminlstrasi Badan HukLrm

Kementeriaf Hukum dan Hak Asas Vlanus a Repub ik lndonesia berdasarkan Suratfya
iertanggal 21'05-2018 (dua puluh satu Vle dua fbu deapan belas) Nomor:

AJL A!.01.03-0206655;

-.---

'rnenurut keterangan penghadap Udak ada
d

rrya serail yalg lela_

(J

I"r

d sebJlkdl

d alas

selarlJr'rya d cebJr "Perseroan

-Telah berada

d iW

ag

perubahan-per!bahan anggaran dasar

-

)

fty'arriot Hotel Jakada, Kawasan Mega Krningan, Ja]an Doktor lde

Anak Agung Gde Agung Kavlng 812 Nomor 1 dan 2, Jakarta untuk membuat Berlta
Acara dar apa yang dlblcarakan dan diputuskan daam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (untuk seLairjllnya disebut "Rapat") Perseroan, yatg dradakan pada hari ini

--

-Pada Rapat ni hadl. dan oeh karena.ltu berhadapan defgan saya, Nolaris, dengan
djhad rj o eh saks'saks yang sama, anggota Dewan Komisars, arggota Direksidan paG

tre-egarq Sal^ar Pe'serodr lersebJ ya tJ

i1.

--

.-

Tuan IIARTA HARDISARWONO, lahir di Jakada, pada tangga 07-03'1964 (tujuh .IVIarei

serbu sembian ratus enam puluh empat), Warqa Negara ndonesia, Pegawal

NegerlS pij, bedempattigg? diJakarta, Jaan Kamplng Bai 16/50, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 010, Keurahan Kampung

Ba

------

Kecamatan Tanah

--..'

.lakarta Pusal Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakada pemegairg
Kadu Tanda Penduduk dengan Nomor nduk Kependudukan 3171070703640003,
berlaku hingga tanggaL 07-03-2017 (tuluh [,4aret

pasa 64 ayat (7) huruf

a

d!a ribu tujuh belas)

berdasarkan

juncto pasal 101 huruf c Undang undang Nornor 24 Tahun

2013 (dua rbu Uga beas) dan berdasarkan Surat Edaran [,4enter Dalam Negeri
Republik lndonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 {dua puluh semblar
Januad dua rbLr enam be as) meniadi berlaku seur.ur hidupl -

l,

-'.------- -

-'

Tuan Haji MOHAMAO FATHONI AKBAR, Sarjana Hukum, (pada Kartu Tanda
Penduduk tedulis H. [,4 FATHONL AKBAR,

SH)

ahir

di

L.]iung Pandang, pada

tangga 14-02-'1954 {empat belas Februari serjbu sembllan ratus lima puluh empat),

Warga Negara lndonesia, Pengacara, bertempat tinggal

di

Tangerang, Jaan

Rajawal Xlll Blok HD li12 Bintaro Jaya Sektor, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga
008, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selaian,

Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor fduk
Kependudukan 31740i1402540002, berlaku hingga seumur hidup;
.

Jnrur se-erlara oerada d Jaka'ta:

3. Tuan BAY

MOKHAII/IAD HASANI,

-'''--.---

----_

lahird Rangkas Bitung, padatanggal 23-10-1957

(dua puluh tga Okiober seibu sembilan ratus llma puluh tuiuh), Warga Negara

-.----

di Tangerang, Daan

Ulogot

lndonesia, Pegawai Negeri Spil, bederirpat tingga

Arcadia BLok 0.12 Nomor'17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan '.Batuceper, Kecamalan Batuceper, Kota Tangerang, Provins Banten' pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 217202231057AA01
berlaku hingga seumur hiduPi

'

.'---

-Untuk sementara berada di Jakartai

Tuan CHIEFY ADI KUSNIARGONO, lahir di Klaten, pada tanggal 19-05-1977
pu uh tuiuh), Warga Negara
{sembilan belas l\ileiseribu sembilan ratus tujuh

-.--.-'

----'---

lndonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, beilempat tinggal dl Bekasi, Taman

Harapan Baru Blok W2 Nomor 16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warca

027

'

Kelurahan Peluang, Kecamatan lvledan Salria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

pemegang Kadlr

Taida Penduduk dengar Nomor ndr.rk Kependudukan

327506190577001 1 berlak! h ngga tanggal 19052017(sembilanbelasl\y'eiduarib!

1!j!h belas) bedasarkan pasal 64ayat(7) hurui alurcio pasa 101 hurlfcUndang
undang Nomor 24 Tahun 2013 (d!a ribu tiga beas) dan berdasarkan Slrat Edaran

Menter Daam Neger Repubik lndones a Norror 470/296/SJ tangga 29-01 2016
(dua puluh sembilan Januari dua r bu enam be as) menjadi berlak! seumur hidup;
.-11r.r^

5.

:ementara berada

d "akana:

--

----- ----

Tuan INDRA HIDAYAT SANI, lahlrdl Rantau P?pal, pada

lan\\a

21-12-1971 (dua

p!luh satu Desember seribu semb lan ratus tuiuh puluh satu) Warga Negara
lndonesia, Karyawan Badan Usaha M iik Negara, beltempal tinggal

d

--- -

Depok, Jalan

Pulri Tunggal Komplek Casa Soronsa Nomor B, RukLlf Tetangga 002, Rukun

-----

Warga 003, Keurahan Harjamuku, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi
Jawa Barat pemegang Kadu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kepend!dukan
317202211271AA04, bedaku h ngga seumur

hidup .. - -.----.--------

-.-nl.l( sementda berada d Jdkala
Tuan ARIF ISNAWAN, lah r dl Yogyakada, pada tanggal 02 09 1964 {dua
September serlbu sembilan ratus enam puluh empat), Warqa Negara

-----

fdonesia ..

-

Karyawan Badan Usaha Millk Negara, bertempal lngdal dl Bekasi, Bumi Anggrek
Blok Q Nomor 52, R!kun Tetangga 004, Rukun Warga 007 Kelurahan Karangsatria,
Kecamatan Tambun lliara, Kabi.tpaten Bekasl Provns Jawa Barat, pemegang Kadu

Tanda Penduduk dengan Nomor nduk Kependudukan

321

6050209640003 befaku

hingga tangga 02-09-2017 {dua September dua rlbu tujuh belas), berdasarkan pasal
64 ayat(7) hurui a junclo pasa 10l.hurufc Undang-undang Nomor24 Tahun 2013
{dua r

bLr

tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Rep!b ik

ndonesla Nomor 470/296/SJ, tangga 29-01'2016 (dua
r bu

enam be as) menjadi berlaku seumur hjdup;

-Llnluk semenlara berada

d

pu!h semb an Januarl dua

----------

-

Jakada;

Tuan SUGENG MULYADI, lahir

d

Jor.bang

pada tangga 05-04-1972 (ima Apr

I

seribu sembjaf rarus lujuh pu uh dua), Warga Negara lndonesa Karyawan Eadan

Usaha l\ljlik Negara, berlempal tingga di Jakarta, Jaan Flaluan Nomor 302, R!kun

001 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Kola

Tetangga 005, Rukun Warga

Kota Jakarta Utara, Provlnsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, pernegang Kartu Tanda

Pend!duk dengan Nomor nduk Kepend!dukan 3172030504720005' berlaku hingga
tanggal 05-04 2016 (ima Aprl dua ibu enam belas), berdasarkan pasal 64 ayat (7)
huruf a Juncto pasal 101 huruf c Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu
tiga belas)dan berdasarkan Surat Edaran t\4enterl Dalam Negerl Republik Lndonesia
Nomor 470/296/SJ, tanggal 29'01'2016 {dua pu uh semb Lan Januari dua dbu enam
belas) menjadi berlaku seumur hid!pl

8. Tuan SALUSM WJAYA, lahir di Padang, pada tanggal 19-04-1963 {sembiLaf ----belas April sedbu semblLan raius enam puluh liga), Warga Negara Lndonesia,

-'.-

--

-- '
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Barat' Kecamatan Kebayoran -Baru, Kota Jakarta Selatan, Provlns Daerah Khusus lbukota Jakada, pemegang -Karyawan Swasta, bertempal tinggal di Jakada, Jalan

Tui lll

Nomor

Kaftu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan
berlaku hingga seumur hidup;

9. TuanOGl RULINO, lahildi

31

11 Rukun

74071904630005,

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

Banda Aceh, pada tanggal 27-09-196B (dua puluhtujuh

September seribu sembilan ratus enam puluh delapan)' Warua Negara lndonesla,
Karyawan Swasta, bertempat tiiggal di Jakaita, Regency Tebet l\rlas

ll/B'2

Rukun

Teiangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebel Barat, Kecamatan Tebet, Kola
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarla Selatan, pemegang Kartu
yang
Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 3174012709680011,
bedaku hingga tanggal 27-09-2017 (dua pu uh tuiuh September dua ribu tujuh be as)

berdasarkan pasal 64 ayat

(l)

huruf a juncto pasal 101 huruf

c

undang undang

Nomor 24 Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran N/lenteri
Dalam Negeri Republik

nd

onesia Nomor 470/296/SJ

,

tanggal 29-0 1 -201 6

sembilan Januarl dua rbu enam belas) menjadiberLaku seumul hidup;

(d

ua

pu lu h

-- ---.--..

-Menurut ketetangannya dalarn hal inl bertindak dalam iabatannya selaku Direktur
Transformasi dan Pengembangan Bsnls.dari dan karenanya sah mewaki Dreksl

dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT PELABUHAN
INDONESIA ll disingkat PT Pelindo ll {PERSERO) berkedudukan diJakarta tltara

dan berkantor pusal di Jaan Pasoso Nomor: 1, Tanlung Priok, Jakada 14310,
ndonesa, yang anggaran dasar beserta perubahannya telah dsesuakan defgan
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 {dua ribu tujuh)tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana dimuat daam€erita Negara Republik lndonesia tanggal 12 12 2008

(d!a beas Desember dua ribu deapan) Nomor: 27463/2008, Tambahan Belia
Negara Republik Indonesla Nomor: 100, yang anggaran dasarnya te ah mengalam
pe'Lbal^a1. sebaga mala

di1-al

da am

-akla tedangga 30-07-2009 (tjga puluh

Juidua ribu sembian) Nomor 3,

dibuat d hadapan AGIJS SUDIONO KUNTJORO, Sarjana Nukum, Notars

d

yang

Bekasi,

yang penerimaan pemberitah!an perubahan anggaran dasarnya leiah ditefma dan
dicatat di dalam dalabase Sstem Admin strasl Badan Hukum Departemen Hlkum

dan Hak Asasi
1

l\,4anus

a Rep!bllk lndonesla berdasaftan Suratnya tertangg?l

6 02 2010 (enam belas FLbruari dua r bu sepuluh), Noflror AHU-AH.01.1 0-04026: -

-akta tertanggal 21-09-2012 (dua puluh satu September dua ribu dua belas), Nomorl

12, yang dibuat dihadapan NUR I\,IUNAMIVAD DIPO NUSANTARA PUA UPA,
Sarjana H!kurn, Mag ster Kenotaralan Notars

dl Jakarta, yang

pefermaan

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya lelah diterirna dan dlcatat di dalam
database Sistem Adm nistrasi Badar Hukurn Kementerian Hukum dan Hak Asas

Repubik Indonesia berdasarkan Suratnya tedanggal 27-09-2012 (dua puuh tljuh
Septemberdua ribu dua belas), Nomor AHU-AH 01.10'35061t-akta lelranggal 02-08-2013 (dua Agustus dua ribu tiga belas), Nomor: 03, yang

diblat dihadapan NANDA FAUZ WAN, Sarjana Hukum, Magster Kefolariatan,
Notarls

d

Jakarla Selatan yang penerjmaan pemberitahuan perubahan anggaraf

dasarnya telah diteima dan dicaiai di dalam dalabase Sistem Admlnistras Badaf

Huk!m Kemefterian Hukum dan Hak Asasl Manusia

Repub

ik

lndonesia

berdasa&an Suratnya ledanggal 12-09-2013 (dua belas Seplernber dua rlbu tga
be

ac) \orno' AlrU-A! 01 '0-382'9

iedangkan susunan DLreksi perceroan yang terakhir dimuat dalam akta tedanggal
23-04 2019 (dua puuh tjga April dua ribu sembilan

beas) Nomori 06 yangdbuat

Nolaris
d hadapan NANDA FAUZ LWAN Sarjana Hukum, Magisler Kenotariatan,

tersebut, yang penerlmaan pembertahuan perubahan data perseroannya telah
diterima dan dcatat

di dalam Slstem

Adminlstrasi Badan Hukum Kementerian

Hukurn dan Hak Asasi Manusia Repub ik lndonesia berdasarkan Suralnya tertanggal

24'04-2019 (dua puLuh empat April dua rlbu sembiJan belas)' Nomorr

----- -----

AHU-AH 01.03'0216997;

-sedangkan susunan Dewan Komisaris persercan yang terakhir d m!at dalam akta

terlanggal 05-02 2018 {llma Februari

dua

bLr delapan beLas)'

Nomor 02, yang

dlbuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum fiIagister Kenotarialan'
perseroannya
Notaris tersebut, yang penerjmaan pemberilahuan perubahan data

teLah diterlma

dan disirirpan

di

daLam Sistem Adrnjnistras Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasl Manusia Republk lndonesia berdasarkan
belas)'
Suratnya tedanggal 15-02-2018 (lima belas Febtuari dua ribu deLapan
Nonror: AHU-AH.01.03-00688951

"----

-perseroan terbatas dalam hal ini diwakliselaku pemegang/pemillk 1296144749
(satu mlliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu
tu]uh ratus empat puluh sembilan) saham dalanr Perceroan

--

(dua puluh saiu
Tuan MIFTAHUL HUDA, lahir di l\lalang, pada tanggal 21-11 1972
lndonesia'
Nover.ber serjbu sembilan ratus lujuh puluh dua), Warga Negara

Jakarta' Jalan Janur
Karydwan Badan Usaha l\ililik Negara bedempai tinggal di
Hijau I Blok HH Nomor 13, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010, Kelurahan
Daerah Khusus
Rawa B?dak Uiara, Kecamatan Koja, Koia Jakarta Utara, Provinsi

lbukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk
Kependudukan 31720421

1

1720006i

--"

-lvlenurut keterangannya dalam hal ini bertindak daiam iabatannya selaku Direktur

Direksidan
Keuangan dan Sufllber Daya Manusia darl dan karenanya sah mewakiLi
oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas

PT

MULTI TERI/IINAL

INDONESIA,

slatu Perseroan Terbatas'yang didirkan menurut hukum

Republlk

lndofesia, berkedudukan di Jakada, yang didrkan berdasarkan akla Pendran
tedanggal 15-02-2002 (lima belas Februarl dua ribu dua) Nomor 15, yang dibuat
dihadapan HFRDINTIANSYAH CHA DIRSYAH, Sadana llukum, Notars

yang telah mendapatkan pengesahan
lvlanusia Repub

ik

Jakaila

dan Hak Asasl

l\,4enter Kehakman

ndonesia berdasarkan Surat Kepltusannya terlargga

11 04 2002 (sebelas
teLah

da

d

- -- ---

Aprl dua rbu dua), Nomori C-06123 HT.01.01 TH.2002, dan

dumlmkan daam Berila Negara Republik lndonesa lertanggal 14 05-2002

(empat belas [i]ei dLra ribu dua) Nomori 4706i2002, Tambahan Berita Negara
Republ

k lndonesia Nomor: 39, yang anggaran dasar beserta perubahannya te ah

dlsesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahuf 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas sebagair.ana drmual dalarn akta iertanggal 14-08-2008 (empat

belas Aguslus dua

ibu

delapan), Nomor:

85, yang dibuat

dihadapaf

HERDIIVANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan telah
mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar

dai

lvlenteri Hukum dan Hak

Asasl l/anusia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 30-07-2009 (uga pu]uh
Juli dua rlbu sembilan) Nomor: AHU-36315.AH.01.02.Tahun 2009, yang anggaran
dasa rya lelah

-e'qa am

oe'Jodl^ar. sebagainana d mJal oala-

:

''

-akta tertaiggal 09-02-2012 (Semblan Februar dua ribu dua belas), Nomor: 24,
yang dibuat dihadapan HERD [/ANSYAH CHALDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notars

tersebul dan lelah mendapatkan persetuiuan perubahan anggaran dasar dalj
Mlentei Hukum dan Hak Asasi Manusla Replblik lndonesia berdasarkan Surat
Keputusannya tedanggal 28-02-201.2 (dua puluh delapan Februari dua dbu dua
beLas), Nomor AHU 10751.AN.01.02.Tahun

2012; -

-

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

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang lerakhir dimuat

-

dalam akta tertangga 01'04-2019 (satu April dua ribu sernbilan belas), Nomor 01,

yang dibuat dihadapan SLFA, Sarjana H!kum, Notaris penggant dari NUR
l\lUHAl\,'ll\lAD

DIPO NUSANTARA PUA UPA, Sarjana Hukum,

lvlagister

Kenoiariatan, Notaris dl Jakada yang penerlmaan pemberilahuan perubahan data

perseroanfya teiah dlterma dan djcatat

d

dalam Sistem Admlnistras Badan H!kum

berdasarkan Suratnya tertanggal 04-04-2019 (empat April dua ribu semb lan belas), -

l,romo'

A---AF 0' 03'0186986 ---------

-perseroan terbatas dalam hal

in dlwakili selak! pemegang/pemilk

13 092 371 (tiga

beas jula sembilan puluh dua tibu tga ratus tujuh puuh satu) saham daam
Perseroar.

Masyarakat lainnya seLaku pemegang/pemilik dan kuasa kuasa dari ataLl yang

befiak atas 102614.899 {seratus dua juta enam ratus empat beas ribu delapan
ratus semblan puluh semb lan) saham dala0l Perseroan, yang nama, a arnat dan

jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyaia dalam Daftar Hadir Para
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta

in ''--------------''- --"-----------

'OLeh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rapat

Vanq hadir dan dianjutkan dengan mefilbacakan Tata Tedib untuk pelaksanaan Rapat

yafg telah

d bedkan

pada saat registrasi dan dllanlulkan memperkenakan dengan

anggota Dewan Komisarls, anggota Dkeksi Perseroan yang hadirdalam Rapat ---------'Pembawa Acara meminta kesed aan saya, Notaris untuk menyusun Risalah Rapat, pada

had lni, serta memperkenalkan Biro Ad.ministrasi Efek Perceroan

PI

Electronic Data

/nierchange lndonesia (PT EDI lndonesia) yang diwaklLi oleh Tuan BEN DECTUS, dan
Konsultan Hukum Perseroan Wardhana Kdstanto Lawyerc yang diwakili oleh Tuan
FIRI\IAN FIRDAUS....

-Tuan BAY MoKHAMAD HASANI, selaku Komisars ndependen

Perseroan

berdasarkan Pasal 13 ayat (1) butir'1 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipjmpn oleh
seorang anggola Dewan Komisaris yang ditunjuk oeh Dewan Komisars, maka selaku
Komisaris ljtama yang d]tunjuk oleh Dewan Komisais berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Komisaris PT lndonesia Kendaraan Terminal Tbk terianggal 14-06-2019 {empal
belas Juni dua ribu sembilan belas), Norior: DK/14/06/0ZLKT 19, akan bedlindak selaku

Drmpilar Rapat.

---- ------

-sebelum Rapai d mulai oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Nota s, apakah
Rapat telah memenuhl syaral kuorum kehadiran untLlk menyelenggarakan Rapat.
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--- '

Berdasa*an Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22-04-2019 (dua puluh

dla Apd dua ribu sembian

be as) sampai dengan pukul 16 00 WIB {enam belas iltlk nol

nol Waktu lndones a Barat) yang d ber kan dari

PI

Electronic Data lnterchange lndonesia

(PT EDI ndonesia) seaku Biro Adm nistrasi Efek Perseroan, selltruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir daam Rapat lni adalah sejumlah
1.818.384.820 {satu

e-parioL

de

mlar

delapan ratus delapan belas juta tiga ralus delapan puluh

apal ralus d"a oJ Jh) sdl'am

Sean]utnya, saya, Notaris memerksa daftar hadir Para Pemegang Saham dan kuasanya
sena

-e-er

ksa {eabsal'ar da'i sL'ar-s-ral kJdsa yarg o oer.kar

faka

Dard Demega lg

Saham yang hadir dan/atau terwakilj dalam Rapat yaitu sejumlah 1.411.852019 (satu
miliar empat ratus sebelas juta de apan ratus lima puluh dua ribu sembllan beLas) sahanl
atau sama dengan 77,64 % (tujuh puluh tuiuh koma enam puluh empat persen)dari 100%
(seralus perse4) saham

-----

Dengan demiklan, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat sebagaimana ketentuan

Pasa 14 ayat (2) butLr t huruf a Anggaran Dasar Perceroan yang

mensyaratkan

kehadiran pemegang saham dan/atau waki-wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili paling sediklt 1/2 {salu per dua) bagiaf dar iur.lah sel!ruh saham dengan hak
suara Vanq sah yang hadir dalarn RUPS, lelah terpenuhi

-Oleh karenanya, Rapat adaah sah dan dapat mengambl kepllusan yang sah dan
mengikat. Para Pemegang saham atau kuasanya yang hadir daam Rapat adaLah sesuai

dengan daffar hadjr Para Pemegang Saham pada Rapat, terlanggal hari ini, yang
dise€hkan kepada saya, Notaris, oleh Biro Admjnislrasi Efek PT EDI lndonesia

.-----'-

Selanjutnya Plmpinan Rapat menyampaikan bahwa kuorurn Rapat te ah terpenuhl dan

Rapal dapat diselenggarakan seda mengambil keputusan keputusan yang sah dan
mengikat. Dengan Rahrnat Tuhan Yang N/laha Esa, Rapai dibuka dengan resmi pada
Pukul 09.38 W B (sernbiian lewai tiga puluh de apan menjt Waktu lndonesia Barat)

---'.-

-seLanjutnya Pimpinan Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan sebagaimana vldeo

yang dltayangkan dan menyampaikan bahwa l\4ata Acara Rapat pada hari

in

telah

diumumkan meLalui Pemanggilan Rapat yang dimuat di harian Kontan yang terbii pada
11

harl Seasa tangga 02-04-2019 (dua Apri dua rbu semblan beas), sebagaimana teah

orsdrparkar '(e-ba.r mea.J Raal opmargqilal Rapar yarg

d-Lat oi 1a.ar

Kontan

yang lerbit pada har Se asa tangga 23-04-2019 (dua puluh tiga Apri dua r bu sembian
belas). sebagaibe. (-r

1.

Perselujuan atas Laporan Jahlnan Perseroan 2018 (dua ribu de apan belas) dan
pengesahan Laporan Keuangan 2018 (dua ribu delapan belas) unluk tahun buku
yang berakh r pada tanggal 31'12'2018 (t ga puluh satu Desernber dua r bu detapan
oe as)

Perseiuluan Penggunaan Laba Beish Perseroan untuk tahun buku yang berakh r

2.

pada tangga 31'12-2018 (tiga pu uh satu Desember dua rbu delapan belas);

-

- -,

Pesetuj!an penunjukkan Kantor Akunlan Publk untuk mengaudlt Laporan Keuangan

3.

Perceroan unluk tahun buku yang berakh r pada tangga 31-12 2019 (tiga pu uh satu

Dese-be'dJa .:bJ se..bila1 be as)

4.

---------

Penetapan Tantiem urltuk tahun buku 2018 {dua ribu delapan be as) dan Remunerasi

bagl anggota Dewan Komisads dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018 {dua ribu
delapan belas)dan 2019 (dua r bu semb lan beas).

-'.-..

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

isne oergarnbi a1 kepul-san .apat da1 lala ca-a
'rerva-paikar -eKaT
|
ia\ Pa'a oeTegarg Sal'a- urtLk 're19aiJ1a1 oertaryaal/peldaoal
loerggJraar
-ara
oesela
ya
-P

mpirar Rapal

sebagarrnara oada

I

I Rdpal pada saar reg
I

enib Raoat

sl'as

Pi-orar

Se'an,Lrya

I

rg tela t dibdcakar oar d beri{ar kepaoa

--.- '

Rapal meryalakan remasuk Mata Acara Pertama Rapat

ir.

vaitu
I

l-PererJLar
Laoo

lOergesarar

lberakii

oada largga

I oi-p'rar
I

Uldma Pe.seroal J1u ( melyamoai{aT Jra
Sebe Jm mas-k

I

3'-12-2018(ligapuJhsat-Dese-be'dJarbLoelaoarbeas) --'

Rapat memoe'siar\aT Tuan CHIEFY ADI KUSII4ARGONO se.a(L Dire(Lr

I

I

'ahJ1ar Pe'se'oa'r 2018 (oua
'ibJ oFlaoal oelas) oat
a. (eJaTdr 20 8 (dua rbL deapar belas) Lnr-{ ta'rLr o-kri yarg

alas laoo-ar

al

lvala Acara Raoat Deiama. -------..

dala- oe-bal-asa1 [/dla Aca.a oenama

Rapat. Tuan CHIEFY ADI

KUSMARGONO nenya-paikar hal-l-a aoa sa a varo le a1 dila(salakar Di.ehs da d-1
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rangka penyelenggaraan Rapat

hai ni

sesua kelentuan dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan Peraturan Perundang-Lrndangan yang beraku Perceroan ielah melakukan
'ral

l'a sebaga be'i[Ll -'.-

i

l'

'-----

Bedasahal Dasal B ayar

(')

Deraturar

Olo'las.asa KeJargar IO"^) \lo-o'

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

Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otortas Jasa Keuangan (OJK) Nomorl

1APAJKM|2017 tentang Perubahan Atas Peraturan otoritas Jasa Keuangan
Nonroc 32|POJK04/2014, Perseroan teLah menyampaikan Surat Pemberitahuan
kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Nlodal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
tanggal 14-03-2019 (empat belas lvlaret dua ribu sembilan belas);

lZ.

aerOasart<an Pasal 10 ayat

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

(1) Peraturai Otortas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyeenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saharn Perusahaan Terbuka dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nor.or:
101PaJK.0412017 tenlang Perubahan

Alas Peraturau Olorltas Jasa

Keuangan

Nomor: 32IPOJK.04/2014, ierseroan telah melakukan Pengumuman Rapat kepada

Pemegang Saham pada tanggaL 19-03-2019 {sembilan belas Nilarei dua rlbu
sembllan belas) meialui surat kabar

sela 'ela1 diaporkan -elalLi

S

haran nvestor Daily dan websiie

perseroan;

stFm Delaooral Ele^ ro1i^ pada BJrsa F'e<

lndonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tangga yang sama dengan tanggal
Pengumuman Rapat kepada Perllegang Saham.

l,

Bedasarkan Pasal

8 ayat (3)

Peraturan otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umurn Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otortas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:
1A1POJK.A412017

tentang Perubahan Atas Peraluran Oloritas Jasa Keuangan

Nomor: 32|POJK 04/2014, Perceroan telah menyampaikan usulan iambahan pada

l\lata Acara Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar lvodal Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)tanggal 01-04-2019 (satu April dua ribu semblan belas)t -

lo

Bedasarkan Pasal 13 ayat ('l) Peraturan otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- - ..'

'--.-.-----

Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Tetbuka dan Peraturan Otortas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor 10lPOJK04l2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Olortas Jasa

Keuangan Nomor: 32P4JK0412014, Perseroafl telah melakukan Pernanggian
Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 02-04-2019 {dua Apri dua rbu
semblan belas) mealui surat kabar Kontan serta website Perseroan sei€ telah
diLapod^an meaLui Slstem Peaporan Elektron

k pada Bursa Efek lndonesa

dan

Otoritas Jasa Keuangan pada tangqal yang sama denqan tanQqa Penqumuman

Rapat[epada Pemegang Saham. -.

t,

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peratuan Otortas Jasa Keuangan (OJK)

Nomor 32|POJK 04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umlm
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraluran Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor 10lPAJK.A4l201l tenlang Perubahan Atas Peraturan Olortas Jasa
Keuangan Nomori 32lPOlK.04l2A14, Perseroan teah melakukan ralat pemanggilan
Rapat {epada Pemegarg

Sala-

pada targga 23'04-20'9 (dua pJ.ul^ rga Ap'ildJa

ribu sembilan belas) rireialui surat kabar Kontan seda websile Perseroan seira telah

dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik pada Bursa Efek lndonesia dan
Otorltas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan langgal Pengumuman
Rapat kepada Pemeqang Saham.

-masing masing lembaran halafiran dari surat kabar yang memuat ikan tercebut dialas
d le\alkan pada milL,ra ahla

n

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

-SeLanjutnya Tuan CHIEFY ADl KUSMARGONO mewakill Direksi Perseroan

.'- .. ..

menyampaikan uraian [/ata Acara Rapat lerkait Laporan Tahunan Persercan 2018 (dua

rib! delapan beias) untuk iahun buku yang berakhir langga 31-12-2018 (uga pullh satu
Desember dua ribu delapan belas) melalli

'.

sde PowerPoinlsebagai

berikut

r - ---

(ilerja Ope asioral-

la.

Pencapaian Kinerja Operas onal Teminal lnlernasional Tahun Buku 2018 {dua ribu
de apan belas)

-Secara keseluruhan knerja operasi yang menyangkut kinerja kapa {!nit),
Completely Built Up (CBU) (unii),

aat berat (unlt), sparepa,'f ([i]3),
14

sengala

INDR^SARI KRTSNAD'^I^, S.H., M.KN.

Notaris Kota ,akarta Selatan

dibafd ngkan dengan tiga tahun terakhir karena momenturn Rapat ini adalah yang
pertama kal bagl Pe6eroan sehingga bisa membe kan gambaran komprehensf
kepada Para Pemegang Saham naupun

kuasa-kuasa.

-

-Selama tiga tahun terakhir Campund Annual Gravlh Rate (CAGR) untuk Kapal
sebesar 10.1% (sepuluh koma satu pelsen), CAGR untuk CBU sebesar 13.9% (tiga
be as koma sembilan persen), alat beral tumbuh signiiikan dengan CAGR sebesar

45.5% (empat puluh lima koma lma persen), dan CAGR untuk sparepal sebesar
28 8% {dua puluh delapan koma deapan persen).

b.

Vo

u-e fkspor dal

- - ---

l-po' '.--.-------

-Perband ngan antara produk ekspor dan impor. Bahwa tiga tahun terakhir ini baik
ekspor maupun impot tumbuh namun demikian khusus untuk CBU ekspornya lebih
besar dibandlngkan irnpor CBU Dapat d lihat bahwa ekspor CBU untuk t ga tahun

terakhir dengan CAGR sebesar 16.47o (enam beas koma empat peEen)
sedangkan CAGR unluk impornya sebesar 6.80/0 (enam koma delapan persen)

artinya bahwa potensi besar Perceroan unluk mendukung bangsa lndonesia
menjadi negara berprodusen mobil nomor 1 (salu) di Assocrafion of Southeast

Asian Nations {ASEAN), apabiLa hal lelsebut dapat diraih dapal menjadi 10
(sepLr uh) besar Asia

-Kemudian yanq tumbuh signjfikan yaltu ekspor untuk alal berat dengan CAGR

sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) tetapi untuk impor alat berat masih
d;dorninas dengan 53,2% (lima puLuh Uga koma dua percen) dan kemudian untuk
sparcpad untuk ekspor dengan CAGR sebesar 18,7% (delapan belas koma tujuh
persen) sedargkan untuk lmpor dengan CAGR sebesar 42,4% (er.pat puluh dua
koma empat percen).

l.

--

Pencapaian Knerja Operasi Tenninal Domestrk Tahun Buku 2018 (dua rjbu
delapan

belas)--

Perceroan rjnernilik dua terminal yaitu lerminal dornestik dan teminaL intemasionaL,

terkait dengan termlnal domeslik bahwa pedumbuhan kapal cukup siginifikan
karena melayani ro ro Jakarta

-

Lampung, Lampung

-

Sernarang. Selarna tiga

'-l

tahun terakhir unluk CBIJ dengan CAGR sebesar 55.B% (lima puluh ma koma
delapan persen),

aal berat dengan CAGR sebesar 302.9% {tiga ratus dla

koma

semblan persen), dan sparepari dengan CAGR sebesar 8.6% (delapan koma
enam persen) Di lermlnal domesUk, alat berat tumbuh dengan luat biasa karena
rccording nining industry dan proyek infiastruktur dar pemerintah. -

2.

Kjnerja Keuangan

--

-

..--.--...-

-

-

Terkait kinerja keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
PuMantono, Sungkoro dan Surja, Frnsl and young (EY) meliputi empat audit yaitu ---

a. Opini Laporan Audit lndependen atas Laporan Keuangan Yang Berakhir Pada

----

31'12-2019 (tiga puluh salu Desemberdua dbu sembilan belas)

-Bahwa menurut laporan keuangan

da

KAP Purwanlono, Sungkoro dan Surja,

Ernst and Yaung {EY) bahwa Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal

yang mateial, posisi keuangan perusahaan tanggal 31-12-2018 (Uga puluh satu
Desember dua ribu delapan belas) dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan

dl lndones a.

lo

-'..------

Laporan Audilor Independen atas Pengendalian ntemal Banwa lrodk aoa arasalah berkailar de'rgar Pergerdalan l_lerldL

l"

--

.. -

Laporan Auditor Kepatuhan atas Peraturan Perundang undangan

'Terkat dengan peraturan perundang'undangan, Perseroan dar hasi pengujian
menunjukkan bahwa berkalian dengan unsuFunsur yaag djuji, Perseroan flrematuhl
dalarn semua hal yang material, pasal-pasaltertentu hukum, peraturan, kontrak dan

pe'sya-dlal banlJal

t,

lapo'an

I

rgnat Kesehalal oerusal'aaT

-.

'Berdasarkan aporan Hasil Evaluasi Klnerja (LHEK) dan Lapotan Key Pertomance
/ndicatols (KPl), tingkat kesehatan perusahaan pada tahun 2018 (dua ribu delapan
be as) mencapal nilai 91 50 {sembilan pu uh saiu koma lima pu uh) dengan krite a
SehaL/AA.

-Selanjutnya disampaikan selama uga tahun terakhlr skorterhadap Good Corpotale

Goverrance (GCG), Kepuasan Pelanggan, Kepuasan Pekeda, Kepuasan Vendor
16

sebaga berkul

:

Dllihai dari tahun 2018 {dua ribu delapan belas) Skor GCG dengan nlai 93 06

(sembilan puluh tiga koma nol

enar.) meningkatkan inprcvement dati lahun

sebelumnya yang sangat baik secara kualitatl. Ditahun 201B (dua dbu delapan

belas) juga sangal baik tetapi kuantitatifnya meningkat. Skor tersebut
merupakan cerminan

iari

budaya Perseroan karcna skor

merupakan fundamentaldai budaya Perseroan.

ini

benar benar

-

lndeks Kepuasan pelanggan seteah diukur oleh lembaga independent tahun
2018 (dua rjbu delapan belas) sangai puas 4,64 (empat koma enam empat),

dan merupakan the highesl index saiisfacfio, diantara 17 (tujuh belas) anak
perusahaan. Dilemukan bahwa tarifyang diberlakukan sangat falr.

-----.-----

Terkait dengan loya itas pelanggan dengan nllai 4.64 (empat koma enarn

e-pat) iroeks loya iras pelarggal.

--- ------ -

Terkait dengan Kepuasan Pegawai lahun 2018 (dua dbu delapan belas)
dengan nilal4.26 (emiat koma dua enam)sangai puas.

lndeks kelerikatan pegawaj dengan nilai 4 41 (empat koma empat satu) ariinya

sangat tedkat, karyawan-karyawan sangat engaged untuk bersarna-sama
meraih visi Perseroan atau misi korporasi.

-- -

lndeks Kepuasan Vendor dengan nila 4,34 (empat koma uga empat) yang
artinya sangal puas.

---

Baarce Sl"eel lndonesia Pon Coryarclian Cat Teminal (aCC) Pe'31-12-2019
(tiga puluh satu Desember dua ribu sembllan be as)

-

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

Total assel untuk CAGR tiga tahun terakhir sebesar 117.7% (seralus tujuh

lo"lr.

no"u ruiLl perser). tJnbJl signifi(a'r diralJ, 2018 (dua'ioJ de'apa1

I

I belas) karera aoa rya prcceed lnitial Pubfic Aftertrg (loO)

-.

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

Total liabilitas dengan CAGR sebesar 38.3olo (tiga puluh delapan koma tiga
persen) karena ada beberapa beban yang terkait dengan sewa lahan dan lain
sebagainya yang harus d bayarkan kepada pernilik lahan dimana ltu adalah

17

-

Total equliy untrk tga tahln terakhir nak signifikan dengan CAGR sebesar

143.8%(seratusempatplluhlgakomadeapanpersen).
I

-

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

Debt to Equity dat 0.43 (nol koma empat tiga) lurun ke 0.41 (nol koma empat
satu)dan lurun ke 0.14 (nol koma empat belas) airinya sangat bagus. capa ar Tahun Buku 2018 (dua r bu delapan

belas)

.-

-''-'-''-

------

Reverue unluk figa tahun terakhir CAGR sebesar 2B.B% (dua puluh delapan

ko-a deldpan pe'se1).

-

Gross Profil dengan CAGR sebesar 238% (dua puuh
persen).

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

-

lga

koma delapan

-'''--

Eaming Before lntercst, faxes, Depteciatian, and Anoftizatian IEBIIDA)
dengan CAGR sebesar 20.7% (dua pul!h koma tujuh persen)
Net lncome dengan CAGR sebesar 31.5% (tiga pu uh satu koma lima persen) -

Revenre Brcakdown lndonesia Poft Cogarction Cat IPCCJ lYear avet Year
(YoY)) sekitar 30.B% (tiga puluh koma deLapan persen).
Selelah penjelasan mengenai Laporan D reksi untuk TahLrn Buku 201B (dua ribu delapan

belas) untuk disetujui daam Rapat. Kemudian Tuan CHIEFY ADI KUSIVIARGONO,
menyarnpaikan iniormasi bahwa untuk Laporan secara engkap dapat dibaca dalan Capy

D,sc (cD) Lapo

ar lalJraT

Derseroal yarg

leal dbag:(a1 keoada

oa a De-ega1g

Saham atau kuasa pemegang saham sebeLum memasuki ruangan Rapat

ni

Selanjutnya

Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO memberikan kesempatan kepada Komisaris untuk
menyampalkan Laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris

-selanjutnya Tuan MARTA HARDISARWONO selaku Komisaris mewakili Dewan
KomlsaTis Perseroan menyampaikan Laporan

Jugas Pengawasan yang

lelah

d laksanakan oleh Dewan Komjsaris selama Tahun Buku 2018 (dua ribu de apan belas)

me alJt sh(te Poiret Poinl sebaga oenkul

: -----

_-

Dalam tahun buku 2018 (dua ribu de apan be as), Dewan Komisars telah meLaksanakan
Tugas pengawasan pemberian nasihat kepada Dlreksi Perseroan, berdasarkan peraturan

perundang'undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, target Rencana Rerja dan
Anggaran Peflrsahaan (RKAP) tahun 2018 (dua rlbu delapan belas) serta arahan
18

-- -

Pemegang Saham dalam hasil Rapat, diantararya:

1. l\lenye enggarakan Rapat nternal Dewan Komlsarist

2.

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

l\lenye enggarakan RapalRapat Keria yang mengundang Direksl secara periodik seda

memberkan pandangan pandangan terhadap hal-halyaig diblcarakan jika d periukan;

3

Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan baik

dari

disediakan oleh perseroan maupun infomasi eksternal; -

4.

nformasi internal yang

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

[,4eneltl dan menelaah laporan-aporan yang dibuat oleh Komite Penunjang Dewan
Komisaris terkait dengan fungs pengawasan Dewan Kom sads,

5.

l\y'emberikan tanggapan

perseroan;

atas aporan

berkaLa

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

Direks mengenai

perkembangan

- "--.'

----

6.

Melakukan penilaian kinerla Direksi se ama tahun 2018 (dua ribu delapan beias);

7i

fii]elakukan penilajan klnerja Dewan Komisar;s tahun 2018 (dua ribu deapan beas)

dpTan Melode Se/f Assesmpnf

8.

l\,,lembuat laporan penqawasan Dewan Komisarls tahun buku 2018 (dua ribu delapan

belas)
9

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

------

Membuat program kerja dan Ang garan Dewan Komisais lahun buku 2019 (dua ribu
sembilan belas)

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

-

Pada iahun 2018 (dua ribu delapan belas) Dewan Komisaris PT. lndonesia Kendaraan

Temlnal, Tbk mendapalkan pengahargaan sebagal

lhe

subs/d/ary dari 17 (tujuh belas) anak perusahaan yang ada.

1st Best Canplaince of IPC

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

-Setelah penjelasan mengenai Laporan Tugas Pengawasan yang ielah d laksanakan oleh
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan be as) yang disampaikan

oleh Tuan MARTA HARDISARWONO, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan
selanjutnya Pimplnan Rapat mempelsiahkan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa
Pernegang Saham untuk mengajukan pedanyaan fty'ata Acara perseiujuan atas Laporan

Tahunan dan pengesahan Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ibu
de apan beLas), bagl yang ingin mengajukan perianyaan dan/aiau menyatakan pendapal

diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan pertanyaan melalui Lembar
perlaryaal yang d.be'i€r pada saal'egislrasl
19

Rapat
Oleh karefa lidak ada pertanyaan maka Pimplnan Rapat meng!suLkan kepada
untuk r.engambi keputusan sebagai berikut:

1 Menerma bak

-

--- ---- -

Laporan Pengurusan D reksi dan Pengawasan Dewan Kofilisaris

untuk lahun buku yang
lmenqenal ]alannya Perseroan dan tata usaha Perseroan
I
be'a^r' paca Larqgat 3l'2 2018 (lroa pu ur saIJ Desembe' dLa'b' oe aoar beras)
I

2. Mernberikan pembebasan

Direksi
lAcqut et de charge) sepenuhnya kepada

dan

pengawasan dalarn
Dewan Komisarls Perseroan atas tindakan kepengurusan dan

tahuf buku 2018 (dua

ribLr delapan beas) sepaniang tindakan tersebut tercermin

pada tanggal
daJam Lapomn Keuangan PeTseroan lahun buku yang berakhir

-.---

-

3112-2018 {tiqa puluh satu Desernber dua ribu de apan belas)
yang berakhir pada tanggaL
3. l\ilenerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku

|3.t2'20t81t9aourr\saluDesemoe

dJa loJ de aoan belds)

tahun buku yang
4. [,4engesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugj Perceroan untuk
dua rjbu delapan belas)
berakhir pada tanggal 31 12-2018 (tiga puluh satu Desember

(El,st and
yang telah diaudlt oleh Kantor Akuntan PuMantono, Sungkoro dan Surja
sebagaimana diuraikan
Young)dengan pendapat walar dalam semua hal yang materia

dalam laporan No. 00291i21032/AU
(oud pJlJr

LJ

1/A610240'211111112019'

tertanggal 27-03 2019

ur iva'el dua I bu serno ld1 oeracl

dapat
-seanlutnya Pimpinan Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan apakah

keputusan diarnbll
disetujul sesuai dengan anggaran dasal Perseroan bahwa
keputusan musyawarah untuk
berdasarkan musyawarah untuk rnufakat Daam hal
pemungutan suara Sesuai
muiakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pe$eroan yang tidak setuiu atau
dengan Tata Tertlb Rapat apabila ada pemegang saha[ll

tangan Bagi yang
akan mengeLuarkan suara blanko dipersilahkan uniuk mengangkat
tidak setuju dan menyatakan abstain, dlharap meng ang kat tangan;

-

atas usu an
-oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan maupun abstain
rnemutuskan filenerirna
tersebut diatas, maka Rapat dengan musyawarah !ntuk muiakat
dan menyetuiui usulan sebagaifirana yang telah disampajkan

--

Rapat' yatu
-selanjutnya Pimpinan Rapat melanlutkan dengan lVata Acara Kedua

:

-. .'

-Penetapan Penggunaan Laba Bersih Pe6eroan tahun buku 2018 (dua rbu

delapan

-

oe as)

-Seanjltnya Plmpinan Rapat mempersilahkan Tuan CHIEFY Aot KUSMARGONO
se aku D rektur Utama mewakili Direksl, untuk menya[.paikan urajan [/]ala Acara Rapat

terkait Penetapan Penggunaan Laba Berslh Perseroan untuk tahun buku yang berakhlr
pada tangga 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua rlbu delapan belas) rielalut srde
Power Poml, sebagai berikut

1.

:

Besaran aba bersih perceroan pada tahun buku 201B (dua

dbr.r

delapan

be as)

adalah sebesa. Rp170.180.811.000, {seratus tujuh puuh miliar seratus delapan
puluh juta delapan rat!s sebelas

rib! Rup ah).

Diusu kan d gunakan untuk pembayaran devlden tahun buku 2018 (dua ribu delapan

belas) sebanyak 60% (enam puluh percen) atau sebesar
Rp102.108.4B7.000,- (seratus dua m llar seraius delapan juta empat ratus delapan
pLlJh tuiurr abu Rupiah)da ilolalLaba Bersih.

3.

---

Slsanya atau sebanyak 40i/" (empat pu uh persen) atau sebesar Rp.68 .072.324.A00,-

{enam puluh delapan rnilar tuluh puluh dua juta

lga

ratus dua puluh empat ribu

Ruplah)daritota Laba bersih akan digunakan sebagailaba ditahan
-setelah penjelasan mengenai Mala Acara K;dua Rapat dlsampaikan, Rapat
d kembalikan kepada Pmpinan Rapat

--.-'...

dan selanlutnya Pimpinan Rapat memberikan

kesempaian bagl Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham unluk
mengalukan pedanyaan. Bagj yang ingin mengajukan pertanyaan dan/alau menyatakan
pendapat/tanggapan diminta untuk mengangkai langan dan menyerahkan pertanyaan

melalu embar pertanyaan yang d berikan pada saal registrasi.

------..''

Oleh karena tdak ada pedanyaan, rnaka Pimpinan Rapal mengusulkan agar Rapat
dengan suara bulal dapat menerlma defgan baik dan menyetujuj keputusan untuk lvlata
Acara Kedua Rapat sebaqai be kut :

l-

----

Cemlayaran devlden lahun buku 2018 (dua ribu deapan belas) sebanyak 60%

(enam puluh persen) atau sebesar Rp10210B.4B7.000,- (seratus dua milar
seraius de apan juta empat ratus delapan puluh tujuh rlbu Rupah) setara denqan
21

Rp 56,S

I

( ma puluh enam Rupiah)

per lembar saham

sanya aiau sebesar 40% (empat

Rp68.072

pu

------'

-

Llh pelsen) atau

sebesar

323.000 (enam puluh delapan mllar iuluh puluh dua ilta Uga ratus

dua puluh l qa ribu Rup ah) dari Laba bers h sebaga Laba ditahan Perseroan

-Selan]utnya Pimplnan Rapat menanyakan mengena usLrl yang dialukan apakah dapat

diselul!i sesual dengan anggaran dasar Perseroan bahw? kepuiusan
berdasarkan musyawarah !ntuk mufakal. Daam

ha

diambll

keputusan musyawarah untuk

suata

rnufakat tidak tercapa, maka keputusan dlambi dengan pemungutan

Sesuai

dengan Tata Tertib Rapat apab la ada pemegang saham perseroan yang tldak seluju ata!
akan mengelua*an suara blanko, d persi ahkan unluk mengangkat tangan

---

-Oeh karena tldak ada pemegang saham yang keberatan maupun abstain alas usulan
tersebut diaias, maka Rapat dengan m!syawarah untuk mufakat memuluskan menel ma
dan menyetujui usulan sebagaimana yang te ah djsampa kan

-.-----

-selanjutnya Plmpinan Rapat melaniutkan dengan Mata Acara Ketiga Rapat, yailu

I

Laporan Keuangan
-Persetu]uan penuniukan Kantor Ak!ntan Publlk untuk memeiksa
Tahunan Perseloan untuk tahun buku 2019 (dua r bu sembilan belas)

--- -------

'seanjulnya Pimpinan Rapat rnempersiJahkan Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO
selaku Direktur Utama mewakili Direks untuk menyampaikan uralan lvata Acara Rapat

terkait Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik !nluk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk

tahln buku yang berakhir pada tanggal 31 12'2019 (tga

puluh satu Desember dua ribu sembllan belas) kepada Rapat mela ui s/de Power
sebagai berkut:

Poi'l

-- -----

-sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan

Keuangan Perseroan untuk perlode Tahun Buku 2019 (dua

rbu

sembilan belas)

pemiihan akan dldasari pada krtera-krteria yang ieah diajukan oleh Dewan Komjsaris
dengan riemperhatikan rekomendas dali Komite Audit, sebagai berikut I
I

IVergr,s,r'ka. oe-rJrlJ\iar <ar-o- A\J1€T D

I

I Sl ia r frnst and Yor,no 1Fv; rru^ -ela\Lkdn

---

bl( DJta'lo'o
aJo t

SL-gkoo da'

\eLargar Delse-oar lar-1

I

I

Ouku

20'9 {ctua Uusemba1

be

"J

dergar m"-oel .oarql(ar hai 'ld seoaga

2?

berih,l

1.

---

Sesual dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yalg -elqatLr lertalg oe-be.iar .asa aLd l:
2.

4.

.

I\4emiiki reputas ba k dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang berafilasi

delgar AcaoLnhng
3.

------

-e dafta d

Olor

fin

\etrcma

laslasa (eua"gar (OJK)

ndependen dan lidak memilik benturan kepenUngan dengan Perseroan darl
segala asoek

5.

Sesual dengan percyaratan termin dan kondisi yang dapal dlterima, dan;

---

6

Sesua dengan Kantor Akuntan Publk PT Pelabuhan lndonesla

ll

agar

memudahkan konsoLidasi dengan /ndoresia Po,'i Corporailon {lPC) Group. ---

-Setelah penje asan sehubungan dengan l\,'lata Acara Ketiga Rapat disampa kan, Rapal
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan seanjutnya Pimpinan Rapat memberkan

kesempatan bagl Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk
mengalukan pedanyaan N/lata Acara Persetujuan alas Penunjukan Akuntan Publik untuk

tahun buku 2019 (dua rbu sembilan belas). Bagi yang lngin mengajukan pedanyaan

minta untuk mengangkat langan dan

dan/atau menyatakan pendapavlanggapan
.d

melye'a1(arperlaryaalmelaure-baroe{alyaanyargdiberkanpadasaal'egrsrasi.-Oleh karena tdak ada pertanyaan, maka Pimpinan Rapai mengusulkan agar Rapat
dengan suara bulat dapat mefedma dengan balk dan menyelujui keputusan untuk ]\lata
Acara Ketiga Rapat sebagar berikut:
i

I

Meryetului
Surja

/

urLh -e.J'jJ< Kalror

Fmsl ard young

(EY)_

A<,r'rlan publi( Pu1^/artolo Su.g(o.o dar

untuk mengaudit laporan keuangan Perceroan

untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2019 (tiga puluh Desember dua rbu

sembilan belas) dan perlode-perlode lalnnya dalam Tahun Buku 2019

se-bia'r be.as]. --.

(dua

bu

'

Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan mengenai usul yang dialukan apakah dapat

dlsetujui sesuai dengan anggaran dasar PeTseroan bahwa keputusan dlambi
berdasarkan musyawarah untuk mufakal Dalam hal keputusan musyawarah untuk

mufakat udak tercapal, maka keputusan dambi dengan pemufg!1an suara Sesuai
dengan Tata Teftib Rapal apabla ada Pemegang Saham perseroan yang trdak seuju
atau akan mengeluarkan s!ara b anko, dipersilahkan untuk mengangkat tangan

-----

-

Oeh karefa tdak ada Pemegang Saham yang keberatan maupuf abstaln atas usu an
tersebut diatas maka Rapat defgan mlsyawarah unluk mufakal me0lulLlskan Tnenerma
dan menyetujui usulan sebaWimana yang teLah disampalkan.

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

-selanjuinya Pimpinan Rapal melanjutkan dengan Mata Aca.a Keempai Rapat, yaitu

:

'Penetapan Tantem untuk tahun buku 2018 {dua ribu delapan beas) dan Remuneras

bag anggota Dewan Komisars dan Direksl Perseroan untuk tahun buku201B(dLra rbu
delapan belas)dan 2019 (dua ribu sembjlan belas)

-----

--

'selanlutnya PLmpinan Rapat mempersilahkan Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONo
se aku Direktur utama mewakl i D reksi untuk menyampalkan uraian N/lala Acarc Keempal

Rapat terkal Penetapan Taftem unluk buku 2018 (dua ribu delapan beas) dan
RemLrneras bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku
20'18 {dua ribu de apan belas) dan 2019 (dua rlbu sembilan belas).

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat {1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 (d!a r

b! tuiuh) Tentang Perseroan Terbatas dan seialan dengan Pasal

15 ayat {17)

Arggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan/atau tunjangan para anggola

D reksi

Perseroan d tetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat di iripahkan kepada

Dewan Komisars. Sedangkan penentuan besarnya honoradum untuk anggota Dewan
Kom

o eh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dlalur dalam

sars diletapkan

Pasa 113 ljndang-Undafg Nomor 40 Tahun 2007 (dua ibu tullh) Tentang Pe6eroan
Terbatas dan Pasa 1B ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan. Adapun pertimbanganny?

A

Iarr

e-

----

Penetapan besaran Tantiern untuk D reksi dan Dewan Komsars Perseroan tahun
buku 2018 (dua

rib! delapan belas) dlusuLkan penetapannya d delegasikan

Dewan (om saris
R-"m-neras.

PerseToal.

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

kepada

Besaran Rumenerasi Direksi dan Dewan Komisarls dtus!lkaf sesuai dengan Surat

Dreksi PT Pelabuhan ndonesia ll (Persero) selaku Pemegang Saham mayortas
Nonror; SK 03/20/12l6/PBVUT/P . l'18 tanggal 20,12-2018 {dua puluh Desember

dua ribu deapan be as) perhal Usulan lvlata Acara Rapat Umurn Pemegang
Saham

PT rdonesia

Dewan Komisars
delapan be as).

lz

Kendaraan Terminal Tbk bahwa penetapan remunerasi

daf

Direksi berlaku terhilung

mua Jaiuar 2018 {dua rbu

------

Fasi itas-fasi itas Direksl dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Direksl

berpedoman pada Surat Direks PT Pelabuhan ndonesia

I

(Persero) selaku

Pemegang Saham mayortas Nomor: SK.03/20/12l6i PBI/UT/P . l-18 tanggal
20-12-2018 (dua pu uh Desemberdua ribu delapan belas).

l,

Fasi itasjasi itas yang be um d atur dalam Surat D reks PT Pe abuhan lndones a ll

(Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Nomori

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

'..--.-

SK.03/20/'12l6/PBI/UT/Pl.ll'18 tangga 2012'2018 (dua pu uh Desember dua ribu
delapan belas) diatas p;netapannya didelegasikan kepada Dewan Komisars PT
ndones a (endaraan

lernina' lbk.

Setelah penleasan sehubungan dengan Mata Acara Keernpat Rapal disampaikan, Rapat

dikembalikan kepada Plmpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat rnemberkan

kesempatan bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk
mengajukan peftanyaan Mata Acara Perseluluan atas Penetapan Tantiem Tahun Buku

2018

(dua bu delapan belas) dan Remunerasi

bagi anggota Dewan Komisars dan

Direksi Perseroan lntuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan be as) dan 2019 (dua ribu

sembilan beas) Bagi yang

ngn

mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan

pendapat/tanggapan dimifta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan pertanyaan
me alui lembar pertanyaan yang diberikan pada saat registrasl.

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

-Oleh karena tidak ada pelGnyaan, rnaka Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat
dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetuj!i keputusan unluk l\/lata
Aca.a Keenpar Rapatsebagai be'ikul

I

.

--------

Penelapar besa-ar Tarrie"l ulluk Dieks dan Dewar (omsa-is Peseroa_ tal^un

buku 2018 {dua ribu delapan belas) diusulkan penetapannya dldelegasjkan kepada
Dewan Komisads Perseroan.
2.

Besaran Rumenerasi Direksi dan Dewan Komisaris diusuikan sesuai dengan Surat
Direksi PT Pelabuhan lndonesia

Il (Pelsero) selaku

Pemegang Saham mayoritas

Nornon SK.03/20112i6IPBI/UT/Pl.l1-'18 tanggal 20-12-2018 (dua puluh Desember dua
ribu delapan belas) perihal Usulan lvata Acara Rapat Umun Pemegang Saham PT

lndonesia Kendaraan Terminal Tbk bahwa penetapan remunerasi Dewan Komisaris
dan Direksiberlaku terhitung mulaiJanuari20lS (dua ribu delapan belas).
3.

'.'.-------

Fasilitas-fasilitas Direksl dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Direksi

ll

(Percero) selaku

Pemeganq Saham rnayoritas Nomol SK.03/20/126/PBliUT/P].ll-18

tanggal---'---

berpedoman pada Surat Drreksi PT Pelabuhan lndonesla

20-12-2018 (dua puluh Desemberdua ribu delapan belas).
Fasilitas-fasilitas yang belum diatur dalam Surat Dlreksi PT Pelabuhan lndonesia ll

(Persero) selaku Pernegang Saham mayoritas Nomor:
SK.03/20/126/PBUUT/P|.I|-18 tanggal 2A-Q-2018 (dua puluh Desember dua tibu

delapan belas) diatas penetapannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris PT
lndonesia Kendaraan Terminal Tbk.

I
I

Selanjutnya Prmpinan Rapat

t"n"nyuki

mengenai'usul yang diajukan apakah dapat

dlsetutui sesuai denqan anggaran dasar Perseroan bahwa keputusan diambil

I

I

berdasarkan rnusyaw?rah uniuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawaEh untuk

lmulahat ridak tercapai, -aKa keputJsan diambll delgan pernJlguran sJata Sesuai
I

ldenqan Tata Tertib Rapat apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju
I

I

arar axar mengeluarkal sua'a blalko dioers lahkan Jntuk menqangkal

largar'

-----

I,Oleh karcna tidak ada Pemeqang Saham yang keberaian maupun abstain atas usulan
I

I
I
I

|
I

tersebul diatas, maka Rapat dengan musyawa€h untuk mufakat memutuskan menenma

dar menyetuiu usulan sebagai-ana yang telah disampai(an
-selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa setelah selesainya pengambilan
keourusar untuk \,lata Acara Keempal Rapat. maka berarli Rapat ini te'ah seresai

I membahas

dan mengambil keputusan-kepulusan pada lvata Acara Rapat
26

Umum

Pemegang Saham Tahunan dan selanjutnya menutup secara resmi Rapat liri pada Pukul
10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu lndonesia Barat), dengan mengucapkan

terirna kas h kepada semua yang had rdalam Rapat ini.

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

-Para penghadap menyalakan dergan ini menjamln akan kebenaran rdentitas para
penghadap dan kele6ngan / pernyataan yang djsampaikan kepada saya, Nolarjs serta
berlanggung jawab penuh atas hal-hal tersebul di atas

--

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

Dari segaa sesuatu yang dlbicarakan dan diputuskan dalam Rapai

in, maka dibuatlah

Risalah Rapat inl oleh saya Notads, untukdapatdiperg!nakan sebagalmana ri]estinya.
-------- DEMIKTANLAH AKTA tNt

-

-----.---.*--".-.

-Dibuat sebaga mlnuta dan dlangsungkan diJakada, pada p!kul, har, tanggal, bu an dan
tahun tersebut pada bag an awa akta inidengan d hadirioLeh:

1. Nona NITA APRILA SILITONGA, Sarjana Hukum,

----------

ah r di Sukabumi, pada langgal

05-04-1991 (ima Apdlserlbu sembilan ratus sembilan puluh salu), Warga Negara

--

'''

-

lndonesia, Pe alar/l\ilahasiswa, bertempat tinggai dl sukabumi, Kampung

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

Babakanpeundely, Rukun ietangga 001, Rukun Warga 002, Ke urahan

'.-

Bolongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, ProvifsiJawa Barat, pemegang Karlu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan
320213450491 0003, berLaku hingga

r.alLk semenrara berada

2.

d

seumuihldupr

------- --

- ---

Jakana

Nyonya RAMADANTI SUYANDINA PURWANTO, Sarjana Hukum, lvlagister

.'---'.

Kenotariatan, lahlr di Jakada, pada tangga 14-03 1993 (empat belas Maret seribu

--

sembllan ratus sernbilan pu uh tiga), Warga Negara lndonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tlngga dl Jakarta, Jaan PLN Duren Tiga, Rlkun Tetangga 011, Rukun
Warca 005, Kelurahan Duren Tiga, K;camatan Pancoran, Kotamadya Jakada Selatan,

Provnsi Daerah Khusus bukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

---pegawaikantor Nolais, sebagai saksi-saksi -----------------

Nomor nduk Kependudukan 3173075403930001 , beraku h ngga seurnur hjdup;
-Kedua-duanya

Setelah saya, Notaris, membacakan dan menje askan akta ini kepada

para ..'.--.----

penghadap dan para saks, maka segera para penghadap Tuan NIARTA --

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

HnRotSlRWOruO,

frun

Haji MOHAI4AD FATHONIA<BAR, Sarjara Hururn. Tuan BAV

I

llilOKHAl\,lAD HASA\|, Tuan CHIEFY ADI KUSVARGONO

lrOr,, ,urn

HIDAVAI

ARIF ISNAWAN, Tuan SUGENG [.4ULYAD| dan r,]an SALUSM WUAYA.

lpara saksi dan saya. Notans menandatangani akta
I membubuh'<ar sidik
I

luan INDRA

ir'

ke-udian para penghadap

jari ibu ja talgan kanan dan krri pada lembaran tercendiri yang

dilekalkan pada'1'irJra akta ini, dihadapan saya Notaris da1 oara saksi, sedaqgkan pa.a

I

I penghadap lainnya telah meninggalkan rua1gan
| -Dibuat denqan tanpa penggantian, penambahan dan co'eta1.
I

I

-Mlinuta akta ini te.ah ditandatangan' dengan semoJrna.

Diberikan sebagai satiran yang

-

.

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

sama2@\.

INDRASARI KRESNADJAJA, S.H, ttl.Kn.

2A

