


BERITA ACARA 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk 

Nomor : 167. 

-Pada hari ini, Rabu; tanggal dua puluh empat Mei dua -

ribu tujuh belas (24 - 5-2017), pukul 10.45 WIB (sepuluh-

lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). --

-Saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, -----

Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta - --

Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang - - ------ - -

nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini - -

dan telah dikenal oleh saya, Notaris : - - ------ - - -- - ---

-Atas permintaan para pemegang saham perseroan terbatas 

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, berkedudukan di -- - ---

Jakarta Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah 

disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-

Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara - ---- -

Republik Indonesia tertanggal dua puluh tiga September-
{' 

dua ribu sembilan (23-9 - 2009) nomor 76, Tambahan nomo~-

24653, anggaran dasar perseroan terbatas mana kemudian-

diubah dan telah diumumkan dalam :--- ------- - - ---- - ----

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh-

Agustus dua ribu sepuluh (10 - 8- 2010) nomor 64, -- - --

Tambahan 930, - ----- - ---------- - - - ----- - ------- - - - - -

1-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh ---
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termuat dalam akta tertanggal satu Juli dua ribu lima -

belas (1 - 7-2015) nomor 4, yang dibuat dihadapan saya , -

Notaris, yang pemberitahu~nnya telah diterima dan ----

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---- - -

Kementerian Hukum dah Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dengan Suratnya tertanggal delapan Juli dua -

ribu lima belas (8 - 7-2 015) nomor AHU-AH.01.03 - 0949563 ,

perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pemegang 

saham perseroan terbatas mana yang terakhir termuat --

dalam akta tertanggal tujuh belas Mei dua ribu tujuh -

belas (17-5-2017) nomor 118, yang dibuat dihadapan ---~ 

saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima -

dan dicatat didalam Database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh dua Mei 

dua ribu tujuh belas (22 -5-2017) nomor -------- - ------

AHU-AH.01.03-0138382, perubahan susunan pengurus -----

perseroan terbatas mana yang terakhir termuat dalam --

akta tertanggal satu Maret dua ribu tujuh belas -------

(1-3-2017) nomor 2, yang dibuat dihadapan saya , 

Notaris, dan pemberitahuannya telah diterima dan -----

dicatat didalam Database Sistem -Administrasi Badan ---

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Suratnya tertanggal sembilan Mar~t dua 

ribu tujuh belas (9-3-2017) nomor AHU- AH.01.03 - 0116226-

( selanj utnya disebut Perseroan) . - -------------.- -------. 

-Berada di Gedung World Trade Centre, Lantai 18, -----

Mercantile Athletic Club, Ruang Batur, Jalan Jenderal -

Sudirman Kaveling 31 , Jakarta Selatan. 

-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicaraian 
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dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang-

diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut di 

atas ( selanj utnya disebut, Rapat) . -------- - - - ----- - - ----

- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir - - --

dihadapan saya , Notaris dengan dihadiri oleh 

saksi-saksi yang sama : 

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN (sesuai dengan daftar 

hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) · ----- - - --

1. Tuan Doktorandus HENDRO MARTOWARDOJO, Warga Negara -

Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal dua Mei-

seribu sembilan ratus lima puluh empat (2 - 5-1954) ., -

swasta, bertempat tinggal di Jakarta , Jalan Bunga -

Mawar nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga - --

002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, -

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk - - - -

nomor 3174060205540002. - ---------- - - ------------ - -

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

selaku Komisaris Utama Perseroan. - - ---- --------- - -

Tuan SWANDONO ADIJANTO, Warga Negara Indonesia, ---

lahir di Pontianak, pada tanggal dua puluh empat -

Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua - --------

(24 ~ 7 - 1952), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-

Jalan Kemang Selatan I C 21 B, Rukun Tetangga 004, -

Rukun Warga 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan ------

Mampang Prapatan, Jaka r ta Selatan, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk nomor 31 720524075200 04 .---------- - - -

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

selaku Komisaris Perseroan. - - -- - ----- - - ---- ---- - - 

! 3. Tuan GE LUIYANTO YAMIN, Warga Negara Indonesia, ---

1 lahir di Jakarta, pada tanggal satu Desember seribu 
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I s. 

sembilan ratus lima puluh tujuh (1-12-1957) , - -----

swasta, bertempat tinggal di Jakarta , Jalan Kelapa-

Puan Timur I Blok NB 1/9' , Rukun Tetangga 001, Rukun 

Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan ----

Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk nomor 3172060112570002. - ---------- - ------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

selaku Komisaris Perseroan . -----------------------

Tuan SURIA MARTARA. TJAHAJA, Warga Negara Indonesia, 

lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh 

Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh lima 

(27-2 - 1965) , swasta, bertempat tinggal di Kota 

Tangerang Selatan, Jalan Sutera Feronia II nomor 8 , 

Rukun Tetangga 001 , Rukun Warga 016 , Kelurahan - - --

Pondok J agung, Kecamatan Serpong Utara , Propinsi --

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk n omor 

3674022702650004, untuk sementara be r ada di 

Jakarta . --------------------- - ------- - ---- --------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----.. 
selaku Komisaris Independen Perseroan .------------ -

Tuan ANDREW JAMES WILSON, Warga Negara Australia , -

lahir di Sydney, pada tanggal tujuh belas September 

seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-9 - 1962), -

swasta, bertempat tinggal di Negara Australia , ----

pemegang Paspor nomor N7280595, untuk sementara - - -

berada di Jakarta. ------------ ---------- - - - - ------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--- - -

selaku Komisaris Independen Perseroan .------- ------

ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN (sesuai dengan daftar hadir-

yang dilekatkan pada minuta akta ini) 
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lo Tuan PINTAR.SO ADIJ.ANTO, Warga Negara Indonesia, - - 

lahi r di Pontianak, pada tanggal sebelas Juni - - --

ser ibu sembilan ratus l ima puluh tujuh (11 - 6-1957) , 

swasta , bertempat tinggal di Jakarta , Jalan Pantai 

Kuta V/5 , Rukun Te t angga 004, Rukun Warga 010 , 

Kelurahan Ancol , Kecarna tan Pademangan , Jakarta 

Ut ara , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - - ----- -

3172051106570001 o -- -- ~ ------ - - - - -- - - - -------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

selaku Direktur Utama Perseroan. --- - -- - - - - --- - - ---

Tuan BAMBANG PRIJONOHADI, Sarjana Hukum., Warga --- -

Negara Indonesia, lahir di Pekalongan, pada tanggal 

dua puluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh

tiga (20-10-1953), swasta , bertempat tinggal di - -

Kota Tangerang Selatan , Pondok Sentul Ciater, Rukun 

Tetangga 006, Rukun Warga 010 , Kelurahan Ciater, -

Kecamatan Serpong, Propinsi Banten, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 3674012010530002, untuk -----

sementara berada di Jakarta. ---------------------

- Menurut keterangannya dalam hal ini bert indak ----

selaku Direktur Perseroan. - - - - ---------- ------ - - -

Tuan CHAMILUS SALIMBO, Warga Negara Indones ia , 

lahir di Pontianak, pada tanggal enam Pebruari 

seribu sembilan ratus enam puluh delapan ------- - -

( 6- 2 - 1968), swasta , bertempat tinggal di Kota ----

Pontianak , Jalan Parit Haji Rusin II Komplek Alex -

Griya Pe rmai I B/19, Rukun Tetangga 002 , Rukun- ---

Warga 001, Kelurahan Bangka Belitung Darat , - - - ---

Kecamatan Pontianak Tenggara, Propinsi Kalimantan -

Barat, pemegang Ka r tu Tanda Penduduk nomor - ---~ ---
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6171060602 680001, unt uk sementara berada di ---- - - -

Jakarta.-------- - - --- - - - ------ - ------------ - -------

- Menurut keterangannya d~lam hal ini b e rtindak ----

selaku Direktur Perse roan . ----- - --------- - - -------

4 . Tuan WIMPI SALIM, Warga Negara Indonesia, lahir di 

Pontianak , pada tanggal tujuh belas September - - -- 

seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (17 - 9-1957) , 

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ibrahim 

nomor 10 , Rukun Tetangga 001 , Rukun Warga 005 , ----

Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari , Jakarta ---

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - - ----- - · 

3173031709570002. - - ---- - - - -------- - --- ------------

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

selaku Direktur Perseroa n. ------ - ---- -------------

15 . Tuan WINANTO, Warga Nega ra I ndonesia, lahi r di --- 

Indrama yu , pada tanggal t ujuh Agustus seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh tiga (7 - 8 - 1973) , s wasta , 

bertempat tinggal di Kota Bandung , Jalan ----- ----

Pasirlayung Utara V nomor 2 , Rukun Tetangga 002 , --

Rukun Warga 002, Kelurahan Pasirlayung , Kecamatan -

Cibeunying Kidul, Propinsi Jawa Barat, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk nomor 3273020708730001 , untuk-

sementara b erada di Jaka r ta. --- - ------------- - ---

- Menurut keterangannya dalam hal ini bert indak ----

selaku Direktur Perseroan . ---------------- - - ----- 

Tuan AGOES SOEGIARTO SOEPARMAN, Warga Negara - - --- -

Indonesia , lahir di Pono r ogo , pada t angga l tiga ---

belas Me i seribu sembilan ratus e n am p u luh t ujuh -

( 13-5-1967) , swasta , bertempat t i nggal di Kabupa t en 

Tangerang , Cluster Turquoise Bara t I nomor 28 , ~---
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Gading Serpong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga - --

006, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa -

Dua, Pr opinsi Banten , pemegang Kartu Tanda Penduduk 

nomor 3603281305670005, un tuk sementara berada di -

Jakarta. -------~-----------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

selaku Direktur Independen Perseroan . -------------

PARA PEMEGANG SAHAM (sesuai dengan daftar hadir yang-

dilekatkan pada minuta akta ini) : - ------ - - ----------

-MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik ----------

3. 026. 730 .100 (tiga miliar dua puluh enam juta ---

tujuh ratus tiga puluh ribu seratus) saham dalam --

Perseroan. --- - ----------------------- - --------- -- -

UNDANGAN RAPAT/PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL (sesuai-

dengan daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta--

ini) -----------------------------------------------

Tuan BENNY, Warga Negara Indonesia , lahir di - ----

Jakarta, pada tanggal delapan Nopember seribu ---

sembilan ratus enam puluh tiga (8 - 11-1963), -----

swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi , Kompl ek

Departemen Kesehatan 3 Jalan Kesehatan 2 --------

Kaveling 1 - A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga --

001, Kelu~ahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, -

Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda 
0

Penduduk 

nomor 3275080811630008, untuk sementara berada di-

Jakarta. ---------------- - --------------------- -- -

-Menurut keterangannya dalam hal ini h adir atas -

Undangan Rapat , mewakili PT. ELECTRONIC DATA - -- - 

INTERCHANGE INDONESIA se l aku Biro Administrasi - -

Efek Perseroan. - - -------------------------- - ~----
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-Penghadap Tuan Dokt or andus HENDRO MARTOWARDOJO - ------

bertindak dalam kedudukannya se l aku Komisaris Utama ---

Perseroan, membuka dan memimpin Rapat ini selaku -- - - --

Ketua Rapat sesuai dengan keten tuan Pasal 21 ayat (1) -

Anggaran Dasar Perseroan dan menerangkan sebagai ------

berikut : ------------------------- - ------- - -- - --------

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan ----

Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan , Dire ksi 

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a . Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat - ------ -

tertanggal tujuh April dua ribu tujuh belas --- - ---

(7 - 4-2017) nomor 054/RAIN/IV/ 17 . -- - - ------ - ----- - -

Mengiklankan Pengumuman dan Pemanggilan Rap at --- - -

kepada para pemegang saham Perseroan melalui i kl an-

1 (satu) surat kabar harian be r bahasa Indones i a - - -

yaitu harian KONTAN sebagai be r ikut : -------------

--Pengumuman Rapat pada tanggal tujuh belas April -

I dua ribu tujuh belas (17 - 4- 2017) ; dan -----------

1 --Pemanggilan Rapat pada tangga l dua Mei du a r ibu -

I tujuh belas (2-5 - 2017) ; - --------- - ---------- - - - -

yang masing-masing aslinya dar i pengumuman dan ------ - -

pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta-

ini . ------------------ - - ----------- ----------------- --, 

-Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya , Notar is -

untuk memeriksa buku daftar hadir dan buku daftar ---- -

pemegang saham Perseroan .--- ----------------------- - - - -

-Bahwa berdasarkan pemeriksaan saya , Notaris , da l am-- - -

Rapat ini hadir dan atau diwa kili ole h 3 . 026.7 3 0 . 100 - -

(tiga miliar dua puluh enam juta tujuh ratus tiga p u luh 
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ribu s era tus) saham atau 62,87 % (enam puluh dua koma -

delapan puluh tu j uh persen) da r i 4.814 . 173.315 (empa t -

miliar del apan ratus empat belas juta seratus t ujuh --

puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) saham yang ---- 

merupakan seluruh s aham Perseroan yang hingga s aat ini

telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan daftar -

hadir pemegang saham Perseroan , yang dilekatkan pada -

minuta akta ini . ----------- - - - ----------------- - -----

- Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan oleh karena ----- 

kete ntuan- ketentuan un tuk mengadakan Rapat Umum- - - - ---

Pemegang Saham berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Anggaran-

Dasar Perseroan yang mensyaratkan Rapat dapat -----~--

dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -

diwakili telah dicapai, dengan demikian Rapat ini - ---

adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat ini . 

- Oleh karena semua persyaratan baik mengenai --- - - - ---

pemberi tahuan , pemanggilan maupun kuorum Rapat telah - 

dipenuhi semuanya , maka Ketua Rapat dengan ini - - -----

men yatakan bahwa Rapat a dalah sah dan Rapat langsung -

d ibuka pada pukul 10045 WI B (sepulu~ lewat empat puluh

l i ma menit Waktu Indones ia Barat) . -------- - - ---------

- Selanjutn~a Ketua Rapat mene rangkan bahwa sesuai ---- 

dengan ikl an Panggilan Rapa t , acara Rapa t ini, adal ah :

l o Persetujuan atas Lapor an Tahunan Perse r oan Ta hun - - -

Buku 2016 (dua ribu e nam bel as) dan Pe ngesa han ----

Lap oran Keuangan Perseroa n Ta hun Buku 2016 (dua ribu 

enam belas); -- - ------- - - -------- - --------------- - - -

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perse r oan Ta hun 
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I Buku 2016 (dua ribu enam belas); -------------- -----

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa 

Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 -

(dua ribu tujuh belas); dan -------------------- - ---

Penetapan Paket Remunerasi Bagi Anggota Dewan ----- -

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku ---

2017 (dua ribu tujuh belas) . -----------------------

-Selanjutnya oleh karena acara Rapat ini telah --------

diketahui dan disetujui sepenuhnya oleh yang hadir, ---

maka dimulailah pokok-pokok acara dalam Rapat ini - - -- -

sebagai berikut 

ACARA PERTAMA RAPAT · ---------------------------------

---Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---

Buku 2016 (dua ribu enam belas) dan Penqesahan -----

Laporan Keuanqan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu 

enam belas) . ---------------------------------------

- Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan bahwa 

"Untuk mengawali Agenda Rapat Pertama ini, saya selaku-

Komisaris Utama Perseroan akan menyampaikan kondisi ---
• 

umum Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan -----

Komisaris. --------------------------------------------

Laporan Pelaksanaan Penqawasan Dewan Komisaris untuk --

Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) . ----------------

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, salam - ----

sejahtera bagi kita semua. ----------------------------

Pemegang Saham yang terhormat, --------------------- - --

Sejalan dengan tugas dan tanggungjawab kami selaku --- -

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan ---

terhadap tata kelola Perseroan yang dilakukan Direksi,

berikut kami sampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 
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2 0 6 (dua ribu enam belas) . - ------------------------- 

Ta hun 2016 (dua ribu enam belas) masih memberikan ----

b anyak tantangan usaha , khususnya pada industri ------

batubara yang berimbas pada kinerja Pe r seroan . Namun - 

demikian, adanya kebijakan pemerintah China untuk ----

menutup sebagian tambangnya telah memberikan dampak -- 

posi ti f berupa peningkatan h a r ga batubara a cuan yang -

signifikan pada triwulan ke 3 (tiga) - 2016 (dua ribu -

enam belas). ---------- - ----------- - -------------------

Dalam masa yang penuh tantangan seperti saat ini, di 

tengah situasi industri pert ambangan yang tidak baik 

dan berdampak negatif pada kinerja seluruh perusahaan -

yang bergerak di sektor pert ambangan batubara , -------

Perseroan masih teguh bertahan dan mencapai kinerja 

keuangan yang positif dengan membukukan Laba Bersih 

sebesar USO 9 , 472,841.00 (sembilan juta empat ratus 

tujuh puluh dua ribu delapan ra tus empat puluh satu 

Dollar Amerika Serikat) dari tahun sebelumnya sebesar -

USO 5 ,672 ,213 .00 (lima juta enam ratus tujuh puluh dua 

ribu dua ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat) atau

naik sebesar 67,01 % (enam puluh tujuh koma nol satu --

persen) . - - -------------------------------------- - -----

Dewan Komisaris menilai bahwa Direks i telah menjalankan 

strategi yang tepat dan konsisten dalam men gekse kusi -

berbagai program yang telah dicanangkan di awa l tahun -

sehingga target secara keseluruhan di tahun 2016 (dua -

r i bu enam belas) dapat tercapai. Kami mengapresiasi --

kerja dari Management yang sangat b a ik. - -------------

Penghargaan yang tinggi juga kami s ampaikan kepada ---

Presiden Direktur, penghadap Ba pa k PINTARSO ADIJANTO, -
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atas penghargaan "Indonesia Most Admired CEO Award - -- -

2016" yang berhasil diraihnya. Kepiawaian beliau dalam

menjalankan perusahaan telah mendapat pengakuan dari -

banyak pihak. ------------- - ---------- - ------ - - -------

Selain itu, kami juga menyambut baik pencapaian yang - -

telah diraih oleh anak perusahaan Perseroan yaitu 

PT. INSANI BARAPERKASA, yang berhasil mendapatkan 

"Peringkat Biru" dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di 

tingkat Propinsi Kalimantan Timur. -------------------

Tata Kelola Perusahaan. ------------------------------

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tata kelola perusahaan

telah secara konsisten diimplementasikan dengan efektif 

oleh Perseroan. --------------------------------------

Sepanjang tahun 2016 (dua ribu enam belas) , Dewan ----

Komisaris telah bertugas mengawasi jalannya kegi atan -

usaha Perseroan dan berupaya memberikan nasihat serta -

masukan kepada Direksi melalui rapat-rapat gabungan --

yang diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali. ----- - ---

Pada kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa 

susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan 

dimana pada tanggal satu Maret dua ribu tujuh belas --

( 1-3-2017) Bapak EDDY SALIMAH bergabung kembali sebagai 

anggota Komite Audit menggantikan Bapak HARJONO DARTO. 

Imbal Basil Bagi Pemegang Saham. -----------~---------

Walaupun kondisi bisnis tidak kondusif, Perseroan tetap 

mampu mempertahankan komitmennya untuk memberikan imbal 

hasil kepada Pemegang Saham melalui pembagian dividen -

tunai sebesar Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham -

dengan total nilai sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua -

puluh miliar Rupiah) . ---------------------------------
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Pandangan Atas Prospek Bisniso - - ---------------- - ----

Meskipun terdapat penurunan p r oduksi pada tahun 2016 -

(dua ribu enam belas) , kami yakin akan prospek bisnis -

Perseroan secara keseluruhan d i tahun mendatango Kami -

telah mempelajari rencana kerja serta anggaran yang --

diajukan oleh Direksi untuk satu tahun mendatang dan -

kami be r pendapat bahwa apa yang telah disusun oleh - - -

Direksi tersebut realistis untuk d ijalankan dan telah -

disesuaikan dengan kondisi Perseroan serta situasi --- 

ekonomi makro, khususnya untuk sektor batubara. - ---- --

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, kami ingin 

memberikan penghargaan kepada seluruh Direksi dan 

Karyawan Perseroan atas loyalitas yang telah diberikan

terutama di masa yang sulit. Terimakasih kami sampaikan 

kepada ~itra usaha, para pemegang saham dan pemangku -

kepentingan lainnya atas kepercayaan, dukungan dan ----

kerjasama yang telah diberikan. Marilah kita 

bersama-sama, bahu membahu, menyongsong masa depan yang 

lebih baiko - - ------------------- ---------- ------------

Wassalamu' alaikum Warahmatullah Wabarakatu h ." --------

Ketua Rapat kemudian menyampaikan bahwa : ------------

" Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku

yang be r akhi r pada tanggal tiga puluh satu Desember dua 

ribu enam belas (31 - 12 - 2016) telah termasuk dalam - -- - -

Annual Report yang t elah kami bagikan kepada para 

pemegang saham sekalian sebelum memasuki ruangan Rapat

ini, Laporan Keuanga n tersebut telah pula kami umumkan

pada Harian Kontan pada tanggal dua puluh lima Maret -

dua ribu tuj uh belas (25-3-2017). --------------------

Sedangkan Laporan Direksi tentang jala nnya Pe r seroan 
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dan tata usaha ke uangan untuk tahun buku yang be r akhir-

pada tanggal tiga puluh satu Desernber dua ribu enam ---

belas (31-12 - 2016) akan di'sampaikan oleh Direktur Utama 

Perseroan, kepada penghadap Bapak PINTARSO ADIJANTO --

waktu dan tempat kami persilahkan . --- - ------------- ---

LAPORAN DIREKSI . - - - - - ---------------- ----- - - ---- - - ----

Pemegang Saham yang kami hormati, ---------------- - ----

Mengawali laporan i n i , atas nama Direksi saya ingin - - -

memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha - - --

Kuasa atas tuntunanNya sehingga Perseroan mampu --- ----

bertahan di tengah situasi makro yang masih diwarnai ·- -

ketidakpastian sepanjang tahun 2016 (dua ribu enam --- -

belas) . ----- ---------- - --- - ------- - - - - - - -- - - -- - ----- - -

Pada awal tahun 2016 (dua ribu .enam belas) , sektor ----

batubara belum men unjukkan tanda - tanda perbaikan d imana 

Harga Batubar a Acuan (HBA) mencapai ti t ik terendah 

sebesar US$ 5 0 , 92 . 00 (lima pulu h koma sernbilan dua 

Dollar Amerika Serikat) per ton pada bulan Februari . --

Namun demikian, adanya kebijakan pemerintah China untuk 
• 

menutup sebagian tarnbangnya mernberikan secercah harapan 

bagi sektor pertarnbangan batubara dimana trend --------

penguatan mulai terlihat di semester kedua tahun 2 016 -

(dua ribu en.am belas) . Pada akhir tahun 2016 (dua r ibu-

enam belas) , HBA tercatat sebesar US$ 1 01 . 69 , 00 -------

(seratus satu koma enam sernbilan Dollar Amerika ----- - -

Serikat) (Surnber · : ESDM) untuk batubar a dengan nilai --

kalori 6322 GAR , meni ngkat signifi ka n hampir 100 % ----

(seratus persen) dibandingkan tahun sebelumnya. -------

Kine rja 0perasiona1 dan Kinerja Ke uanqan. -------------

Kinerja produksi Per se r oan secara keseluruhan sedik it -
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lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana volume -----

penjualan Perseroan tercatat sebesar 3 . 18 2. 527 MT (tiga 

juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua ---

puluh tujuh Metric Ton), naik 1 % (satu persen) ------

dibandingkan tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar -

3.167.224 MT (tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu -

dua ratus dua puluh empat Metric Ton) dengan harga jual 

rata - rata sebesar USO 33 . 40/MT (tiga puluh tiga koma -

empat nol per Metric Ton) (FOB Vessel). Nilai Penjualan 

Netto Perseroan mengalami penurunan 16,56 % (enam belas 

koma lima enam persen) dari USO 111,011,540.00 (seratus 

sebelas juta sebelas ribu lima ratus empat puluh Dollar 

Amerika Serikat) menjadi sebesar USO 92,636 , 624.00 ----

(sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam --

ribu enam ratus dua puluh empat Dollar Amerika - -------

Serikat) . -------------- - ------------------------------

Namun demikian, Perseroan masih membukukan kinerja ---

keuangan yang positif yang tercermin dari naiknya Laba

Bersih menjadi sebesar USO 9.472.864,00 (sembilan juta

empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam --

puluh empat Dollar Amerika Serikat) dari tahun -------

sebelumnya sebesar USO 5.672.213,00 (lima juta enam --

ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga belas) atau -

naik sebesar 67,01 % (enam puluh tujuh koma nol satu --

persen) . -------------------------- - ----------- ------- -

Pemenuhan Rekomendasi OJK Terkait Tata Ke1o1a ---------

Perusahaan. -------------------------------------------

Perseroan senantiasa meningkatkan kwalitas implementas i 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang selama ini-

telah berjalan. Dengan dikeluarkannya rekomendasi 
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perbaikan t a t a kelola oleh OJK , maka s epanjan g tahu n - -

2016 (dua ribu enam belas) Perseroan mela kukan upaya - -

upaya konkrit dalam rangka , memenuhi re kome ndasi OJK 

tersebut. Hal ini merupakan bagia n dar i peni ngkatan 

implementasi GCG Pe-rseroan agar dapa t bersaing di skal a 

internasional . -- - --- - -------- - - - - - --------------------

Komitmen Te r hadap Mas y arakat dan Karyawan . 

Kami menyadari bahwa keberlangsungan u saha Pe rseroan -

tidak lepas dari partisipasi masyarakat t erutama yang -

berada di wilayah operasi Perseroan. Un t u k itu, kami -

berupaya memelihara komitmen kami terhadap me r e ka ---7-

dengan secara konsisten menjalankan berbagai p rogram -

CSR dimana Sepanjang tahun 2016 (dua r ibu enam belas) ,

Perseroan menganggarkan dana sejumlah ----------------

Rp . 4 . 386. ? 74.175 , 00 (empat miliar tiga r atus delap an -

puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat r ibu -- - --

seratus tujuh puluh lima Rupiah) dimana alokas i untuk -

program CSR sebesar Rp . 494 . 100 . 000 , 00 (empat ratus -- -

sembilan puluh empat juta seratus ribu Rupiah ) , 

sedangkan untuk pengembangan ma s ya r a ka t sebesar 

Rp . 3 . 892.174.175 , 00 (tiga miliar dela pan ratus 

sembilan puluh dua juta s e r atus tujuh puluh empa t r ibu

seratus tujuh puluh lima Rupiah). --------------------

Secara keseluruhan untuk tahun 2 016 (dua rib u enam 

belas) , dana t ersebut s udah direal i sasikan s ebes a r 

Rp . 4 . 386 . 274 . 175 , 00 (empat mil i ar t i ga ratus dela pan -

puluh enam juta dua ratus t ujuh p uluh empat ribu -----

seratus tuj u h puluh lima Rup iah) . --------------------

Dengan harapan pada tahu n 2 017 (du a r ibu tu j u h b e l as) -

harga batuba ra cukup membai k , ma ka kami menarge tkan ·---
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produksi batubara sebesar 4.000.000 MT (empat juta - - -

Metric Ton) . Kami berharap target yang telah - - - - -- - -- -

dicanangkan ini dapat te~capai mengingat kapasitas - - -

keseluruhan infrastruktur sudah lengkap, adanya - - - - - -

tambahari produksi . ba.ru dari beberapa blok, serta ------

peningkatan kembali Stripping Ratio sesuai dengan ----

perkembangan harga batubara. Di tahun 2017 (dua ribu --

tujuh belas), kami juga berupaya untuk menambah pangsa-

pasar baru di kawasan Asean sebagai bagian dari - -- - - --

strategi kami untuk meningkatkan ekspor. --------------

Mengakhiri laporan ini, saya ingin mengapresiasi Dewan-

Komisaris atas arahan dan masukan yang telah diberikan, 

segenap karyawan yang telah menunjukkan dedikasi dan - -

loyalitas tinggi serta kepada para pemangku kepentingan 

khususny~ para pemegang saham atas kepercayaan yang --

telah diberikan. Kami berharap agar seluruh pihak dapat 

menjaga optimisme guna menghadapi masa depan yang lebih 

kokoh. --- - ------- - -------------------- ----------------

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih." - ---

-Lebih lanjut Ketua Rapat mempersilahkan kepada para - -

pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan -----

pertanyaan bilamana ada per~anyaan terhadap hal-hal --

yang telah disampaikan, dengan cara mengangkat tangan -

dan mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan - - -

oleh petugas kepada yang akan mengajukan pertanyaan.--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka

Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat secara -

musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui -

usul keputusan untuk Acara Rapat ini. - ----- - ---- - - - - -

! -Ketua Rapat menanyakan apakah Rapat secara musy~warah-
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untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usul ----- -

keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang 

mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju mohon untuk 

mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah-- - --

disediakan. ------~--~------------- ---- ---------- ------

-Dan ternyata tidak ada yang mengangkat tangan. - - -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh karena -----

seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam -

Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, -

maka keputusan untuk agenda Rapat Pertama adalah : ----

---RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN : ----------- -~-

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan --

dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 

Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam 

belas), mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu-

enam belas), serta memberikan pembebasan dan -------

pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada ---

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-

pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam-

tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh -

sa tu Desember dua ribu enam . belas (31 - 12 -2 016). ----

ACARA KEDUA RAPAT : -----------------------------------

---Penetapan Penqgunaan Laba Bersih Perseroan Tahun ---

1Buku2016 (dua ribu enam be1as). -------------------

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa rencana penggunaan laba 

bersih Perseroan akan disampaikan penghadap Tuan AGOES 

SOEGIARTO SOEPARMAN sebagai Direktur Pers eroan. -------

-Penghadap Tuan AGOES SOEGIARTO SOEPARMAN menyampaikan-

sebagai berikut 



"Dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir-

pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam 

belas (31-12-2016), Perseroan telah memperoleh laba 

bersih sebesar USD 9,472,864.00 (sembilan juta empat -

ratus tujuh puluh· dua ribu delapan ratus enam puluh ---

empat Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan ------

Rp. 127.277.400.704,00 (seratus dua puluh tujuh miliar-

dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh 

ratus empat Rupiah), dengan kurs pada tanggal tiga ----

puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12 - 2016) -

USD 1.00 (satu Dollar Amerika Serikat) adalah ---------

Rp. 13.436,00 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh -

enam Rupiah) . 

Dari laba bersih tersebut, Direksi Perseroan ----------

mengusul.kan kepada Rapat agar : - ---------------- ------

a. sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima 

miliar Rupiah) atau setara dengan 58,93 % (lima 

puluh delapan koma sembilan tiga persen) dari laba-

bersih akan dibagikan sebagai Dividen Tunai tahun -

buku 2016 (dua ribu enam belas) kepada para -------

pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah --

saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap 1 

(satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar-

Rp. 15,00 (lima belas Rupiah), yang akan ------ ----

disesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang-

telah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan --

Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ----
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ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto

Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua --

ribu tujuh) tentang ~erseroan Terbatas; - - - - - - - --- 

sedangkan sisanya sebesar Rp. 51.277.400.704,00 --

(lima puluh satu· miliar dua ratus tujuh puluh tujuh 

juta empat ratus ribu tujuh ratus empat Rupiah) - -

akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk -- - - - ----

memperkuat struktur permodalan Perseroan . 

Selanjutnya memberikan kuasa kepada direksi untuk ----

menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata --

cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan ----- - -

peraturan perundang-undangan yang berlaku." --- -------

-Lebih lanjut Ketua Rapat mempersilahkan kepada para - 

pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan - - - -

pertanyaan bilamana ada pertanyaan terhadap hal - hal --

yang telah disampaikan, dengan cara mengangkat tangan -

dan mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan - - 

oleh petugas kepada yang akan mengajukan pertanyaan. - - 

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka

Ketua Rapat selanjut nya mengusulkan agar Rapat secara -

musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui 

usul keputusan untuk Acara Rapat ini . --------- - - - ----

-Ketua Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah

untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usul - - - -- 

keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yan g --- -

mengeluarkan suara abstain dan tida k setuju mohon untuk 

mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah-- - - - -

disediakan . --------------------- - ---- - --- --------- - - --

-Dan ternyata tidak ada yang mengangkat tangan. - --- - --

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh ka r ena -·----
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seluruh pemegang saham yang hadir atau diwaki l i dalam -

Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, -

maka keputusan untuk ag~nda Rapat Kedua adalah : - -- - -

- - -RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN : -- - -----------

Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan dari ---

tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh - --

satu Desember dua ribu enam belas (31 - 12-2016), ----

yaitu sebesar USD 9,472,864.00 (sembilan juta empat 

ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh

empat Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan --

Rp . 12 7 . 277.400.704 , 00 (seratus dua puluh tujuh ----

miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus-

ribu tujuh ratus empat Rupiah), untuk digunakan ----

sebagai berikut : -------------------------- -------

a. sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima -

miliar Rupiah) atau setara dengan 58 , 93 % (lima -

puluh delapan koma sembilan tiga persen) dari ---

laba bersih akan dibagikan sebagai Dividen Tunai

tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) kepada para 

pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah-

saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap -----

1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai ---

sebesar Rp. 15, 00 (lima belas Rupiah) , yang akan-

guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar -
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Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 -

Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan 

Terbatas; - -- - -- - : - ------ - --------- - - ---------- - -

sisanya sebesar Rp. 51.277.400.704,00 (lima puluh 

satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta --- 

empat ratus ribu tujuh ratus empat Rupiah) akan -

dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat -

struktur permodalan Perseroan. - - ---------- ----- -

Selanjutnya memberikan kuasa kepada direksi untuk - 

menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata

cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku . ---------

ACARA KETIGA RAPAT : ---- -------------- - ---- - --- - -----

---Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa ---------

Perhi tungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku -----

2017 (dua ribu tujuh belas). ----------------------

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa : ------ - ------------- -

"Dikarenakan sampai saat ini Perseroan masih dalam --- 

tahap proses seleksi dalam penunjukkan Akuntan Publik -

yang akan mengaudi~ Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 - 

(dua ribu tujuh belas) dan periode-periode lainnya ---

dalam tahun buku 2017 (apabila diperlukan), maka - ---- 

berdasarkan pertimbangan dari Dewan Komisaris dan ----

rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, Perse r oan ---

mengusulkan kepada rapat untuk memberikan ke we n a n gan -

kepada Dewan Komisaris untuk penunjukkan/pengangkatan -

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publi k yang akan ---

digunakan untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku -

2017 (dua ribu tujuh belas) beserta persyar atan- -----

persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan kri teri 'a - -
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antara lain : terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan , ----

memiliki pengalaman audit di beberapa perusahaan publik 

berskala besar, khususnya yang bergerak di i ndustri --

batubara, memiliki reputasi yang baik, harga yang --- - -

kompetitif dan j ·angka waktu penyelesaian audit yang -- -

lebih singkat." ---------------- - - ---------------------

- Lebih lanjut Ketua Rapat mempersilahkan kepada para --

pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan ----

pertanyaan bilamana ada pertanyaan terhadap hal - hal ---

yang telah disampaikan, dengan cara mengangkat tangan -

dan mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan ---

oleh petugas kepada yang akan mengajukan pertanyaan. ---

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-

Ketua Rapa t selanjutnya mengusulkan agar Rapat sec ara -

musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui -

usul keputusan untuk Acara Rapat ini. - - ---------------

-Ketua Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah

untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui u sul ------

keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang 
~ 

mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju mohon untuk 

mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah------

disediakan. -------------------------------------------

-Dan terny~ta ti?ak ada yang mengangkat tangan. ----~--

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh kaf ena ada -

pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini 

tidak menerima dan menyetujui usul yang diajukan, 

maka keputusan untuk agenda Rapat Ketiga adalah : 

---RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK MEMOTUSKAN : ----------

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan ------

Komisaris Perseroan untuk penun jukan/pengangkatan --
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Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan -

mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun - - -

buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan periode- ------

periode lainnya dalam t ahun buku 2017 (dua ribu ---

tujuh belas) .(apabila diperlukan) serta untuk ------

menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta -------

persyaratan-persyaratan lainnya, dengan - - ----------

mempertimbangkan kriteria antara lain : terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan , memiliki pengalaman audit di 

beberapa perusahaan publik berskala besar, khususnya 

yang bergerak di industri batubara, memiliki -------

reputasi yang baik, harga yang kompetitif dan jangka 

waktu penyelesaian audit yang lebih singkat. -------

ACARA KEEMPAT RAPAT : - ------------------------- - ------

---Penetapan Paket Renumerasi Bagi Anggota Dewan ---=--. 
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku ---

2017 (dua ribu tujuh belas). -----------------------

- Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan-

kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----

menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain-

bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - ---

untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). ---------

-Lebih lanjut Ketua Rapat mempersilahkan kepada para -

pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengaj ukan -----

pertanyaan bilamana ada pertanyaan terhadap hal - hal ---

yang telah disampaikan, dengan cara mengangka t tangan -

dan mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan - - -

oleh petugas kepada yang akan mengajukan pertanyaan .--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-

Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat secara -
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mus yawarah untuk mufakat memutus kan Aca r a Rapat --- - - --

ini . ----------- -------------- -- - ---- - - ------ -- - - - - - - --

-Ketua Rapat menanyakan apakah Rapa t secara musyawarah-

untuk mufa kat dapat menerima dan menyetujui usul ------

keputusan unt u k Acara Rapat ini. Apabila ada yang 

mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju mohon untuk 

mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah- - ----

disediakan. ------- - ----- - --------------- -- - --------- - -

-Dan ternyata tidak ada yang mengangkat tangan. - ------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh karena --- --

seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam -

Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan , -

maka keputusan untuk agenda Rapat Keempat adalah : ----

---RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN : ---------- - ---

Meny~tujui memberikan kewenangan kepada Dewa n 

Komisar i s Pers eroan untuk meneta pkan besarn ya 

gaji/honor arium dan tunjanga n l ain bagi anggota - - --

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun --

buku 2017 (dua ribu tujuh belas) . ------------- ---- -

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan --- - ---- 

dibicarakan dalam Rapat , selanjutnya Ketua Rapat -----

menutup Rapat pada pukul 1i.12 WIB (sebelas lewat dua--

belas menit Waktu Indonesia Barat). ------ -------------

-Dari segala sesuatu yang dibi carakan te r sebut --------

dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat------ - - ---

diperguna kan sebagaimana mestinya .------------------ ---

-Par a penghadap bertindak sebagaimana te r sebu t dengan -

ini menyata kan dan menjamin keben aran tanda tanga n , 

identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen-

dokumen serta keterangan-keterangan yang d isampaikan --
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kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam akta -

ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut-

dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi- - --

saksi dari segala tuntutan dan gugatan apapun -- - - ---- -

dikemudian hari, · selanjutnya para penghadap menerangkan 

dengan ini telah mengerti dan memahami isi dari akta -

ini. -------- - ----------------------- ------------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------

--------- -- - - -- ---DEMIKIANLAH AKTA INI--------- - -------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- - -

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini-- 

dengan ¢ihadiri oleh :------- - --- - ---------------- - ----

1. Nona NURHAYATI ZIAN SAFITRI, Sarjana Hukum, Warga -

Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal - -

dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh satu (27 - 1-1991), pegawai Notaris, -

bertempat tinggal di Kota Depok, Rawadenok, Rukun -

Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Rangkepan-

Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Propinsi Jawa --
.. 

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - ----- - -

3276016701910001, untuk sementara berada di -------

Jakarta. ---------------~---------------- ----------

Nyonya ELI DA MARBUN, Sarjana Hukum, Wa rga Negara --. --

Indonesia, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal empat 

belas Januari seribu sembilan ratus de lapan puluh -

lima (14-1 -1 985), pegawai Notaris, bert empat ------

tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo Gang VI , 

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan 

Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk nomor 147103 54 01850021. ~-----
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-Sebagai saksi - saksio - - ------------------------------ -

-Segera setelah akta ini saya , Notaris, bacakan kepada-

para saksi, karena para penghadap telah meninggalkan - 

ruangan pada saat akta ini dibuat, maka akta ini --- - -

ditandatangani 6leh saksi-saksi dan saya, Notaris . - --

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. - ------- --- - ----

Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinyao --

~ 

BUNTARIO TIGRIS DAR.MA.WA NG, So Ho f S. E o f Mo H. 

'-

V: \VERO\ PT . RAIN Tbk\RUPST 2017\BAR.doc 

27 


