
BURSA & FINANSIAL
Penarikan Uang Tunai
Capai Rp110 Triliun 
Penarikan uang tunai oleh per-
bankan dan masyarakat sudah
mencapai Rp110 triliun pada tiga
pekan bulan puasa, atau menca-
pai 58,4 persen.

KAMIS, 7 JUNI 2018 

HARIAN EKONOMI neraca

Hal. 4

Hankook Tire Berikan
120 Paket Santunan
Di Sekitar Pabrik 
Memasuki pertengahan ra-
madan, Hankook Tire
Indonesia mengadakan
kegiatan buka puasa bersama.

Hal. 5 Hal. 6

Saatnya Investor Ritel
Koleksi Saham Murah 
Fluktuatifnya harga saham di
pasar modal, biasanya mem-
berikan kekhawatiran tersendiri
bagi investor ritel bila nilai inves-
tasinya bakal menyusut. 

PERTUMBUHAN LABA : kiri ke kanan. Direktur PT Kobexindo Tractors Tbk Almuqri Sagitri
Putra, Direktur William Jonathan, Presiden Direktur Humas Soputro, Direktur Ishak Arianto
Tanaka, Direktur Martio, Direktur Haryanto Budisantoso berbincang Usai Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan di Jakarta, Rabu (6/6). Kobexindo pada kuartal I-2018 mem-
bukukan lonjakan pertumbuhan laba sebesar 128,1% menjadi US$1,2 juta dibandingkan
periode sama tahun lalu yakni US$524,74 ribu.

NERACA/Widi Suparwedi

NERACA

Jakarta -Berdasarkan hasil rapat
umum pemegang saham tahunan (RU-
PST), PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RI-
CY) akan membagikan dividen tunai kepa-
da pemegang saham dari laba bersih tahun
buku 2017. Nantinya, dividen yang akan
dibayarkan sebesar Rp 3 per saham. Infor-
masi tersebut disampaikan perseroan
dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, total dividen yang akan
dibagikan mencapai Rp 1,93 miliar. Pe-
riode terakhir perdagangan saham dengan
hak dividen alias cum dividen di pasar reg-
uler dan negosiasi pada 11 Juni 2018. Se-
lanjutnya, cum dividen di pasar tunai pa-
da 21 Juni 2018. Pada tanggal yang sama
akan dilakukan pencatatan daftar pe-
megang saham yang berhak menerima
dividen alias recording date. Kemudian,
pemegang saham akan menerima pem-
bayaran dividen pada 5 Juli 2018.

Sebagai informasi, tahun ini perseroan
menargetkan pertumbuhan bisnis 10-15%
atau mencapai Rp 1,76-Rp1,84 triliun jika
dibandingkan dengan realisasi 2017 sebe-
sar Rp1,6 triliun.”Asalkan tidak ada gejolak
ekonomi dan politik domestik yang sig-
nifikan, kami optimistis dapat mencapai
target tersebut pada tahun ini,”kata Tirta

Heru Citra, Direktur RICY.
Tirta mengemukakan, penjualan

perseroan sepanjang Januari-Maret 2018
tercatat sebesar Rp524 miliar, atau tumbuh
40% dibandingkan pada periode yang
sama di tahun sebelumnya sebesar Rp3-
74,29 miliar,”Sepanjang tiga bulan perta-
ma tahun ini, kami telah merealisasikan
penjualan antara 28-30% dari target se-
tahun penuh 2018,” paparnya.

Sementara itu, demikian Tirta, pen-
jualan RICY menjelang Lebaran tahun ini
diperkirakan bakal mengalami kenaikan
antara 30-40%. Karena itu, manajemen RI-
CY merasa optimistis dapat mencapai tar-
get penjualan tahun ini,”Di samping itu,
kami juga akan terus melakukan efisiensi
biaya operasional untuk menstabilkan
kegiatan produksinya. Karena itu,
perseroan masih belum akan menambah
kapasitas produksinya,”ungkapnya.

Di tahun ini perseroan akan terus
melakukan efisiensi biaya menstabilkan
kegiatan operasional produksinya. Se-
hingga, kata Tirta, perseroan belum akan
menambah kapasitas produksi. Perseroan
di tahun lalu juga telah menjalankan pro-
duksi pabrik garmen di Tegal, Jawa Tengah.
Pabrik yang baru disewa tahun 2017 terse-
but punya kapasitas produksi 5.000 lusin
per bulan. bani

Ricky Putra Bagikan Dividen Rp 1,93 Miliar 

NERACA

Jakarta - PT Kobexindo
Tractors Tbk (KOBX) emiten
alat berat dan distributor ek-
sklusif untuk merek Doosan,
Daewoo, NHL Terex dan
Jungheinrich pada enam
bulan pertama 2018 telah
mendapatkan pendanaan
non cash berupa Letter of
Credit (LC) sejumlah US-
$14,2 juta untuk memenuhi
tingginya permintaan alat
berat di 2018,”Untuk meme-
nuhi tingginya permintaan
alat berat dari konsumen,
dukungan perbankan san-
gat kami butuhkan terutama
untuk menjamin pasokan
alat berat. Dimana tahun ini
kami menargetkan menda-
patkan fasilitas LC sekitar
US$40 juta.”kata Humas So-
putro, Presiden Direktur PT
Kobexindo Tractors Tbk da-
lam siaran persnya di Jakar-
ta, Rabu (6/6).

Disampaikannya, saat
ini perseroan masih proses

untuk menambah fasilitas
LC sekitar US$ 25 juta lagi
untuk memenuhi permin-
taan alat berat sepanjang
2018. Disebutkan, fasilitas
pendanaan tersebut diper-
kirakan akan tuntas pada
awal semester II menda-
tang. Fasilitas pendanaan
non cash tersebut dibutuh-
kan untuk menjamin paso-
kan alat berat yang sejak
tahun 2017 lalu terus men-
galami peningkatan.

Pada tahun 2017, Ko-
bexindo membukukan per-
tumbuhan penjualan alat
hingga mencapai 104%
menjadi US$63,28 juta. Ang-
kat tersebut setara kon-
tribusi pendapatan sebesar
84,5% terhadap total penda-
patan perseroan. Tren per-
tumbuhan positif alat berat
tersebut masih berlanjut di
2018, dimana pada tiga bu-
lan pertama penjualan alat
berat Perseroan tumbuh
83,6 % atau menjadi US$-
20,03 juta dibandingkan pe-

riode sama tahun 2017 lalu
dan total pendapatan kobe-
xindo tumbuh 73,7% men-
jadi US$ 23,9 juta.

Kobexindo menarget-
kan tahun 2018 pertumbu-
han pendapatan mencapai
40% yang bersumber dari
tingginya permintaan alat
berat dari sektor pertamba-
ngan yang belum bisa diim-
bangi sepenuhnya oleh pro-
duksi alat berat. Perseroan
akan terus meningkatkan
penetrasi pasar alat berat de-
ngan menyediakan alat-alat
berat berkualitas,”Kami op-
timis target pertumbuhan
dapat tercapai, terlebih du-
kungan perbankan terha-
dap sektor alat berat sema-
kin membaik seiring dengan
membaiknya harga komod-
itas dan bertumbuhnya per-
mintaan. Kobexindo akan
memaksimalkan momen-
tum pertumbuhan ini den-
gan menyediakan produk
alat berat berkualitas,”kata
Humas Soputro. bani

PACU PERTUMBUHAN BISNIS

Kobexindo Incar Pendanaan US$ 40 Juta

NERACA

Selain itu, perseroan ju-
ga menyetujui penggunaan
laba sebagai cadangan se-
besar Rp 2,4 miliar. Lalu, la-
ba ditahan yang belum di-
tentukan penggunaannya
sebesar Rp 82,33 miliar. Pa-
da tahun lalu IPCM mem-
bukukan pendapatan Rp
746,65 miliar, turun 9,7%
dari tahun 2016. 

Herman menjelaskan
penurunan pendapatan
dikarenakan ada bisnis yang
secara regulasi tidak bisa
dikerjakan oleh IPCM yang
kemudian diberikan ke in-
duk perusahaan yakni PT
Pelabuhan Indonesia II

(Persero),”Pada 2016, Jasa
Armada Indonesia menan-
gani pemanduan dan pe-
nundaan. Pada 2017 by reg-
ulation untuk pemanduan
harus ditangani Pelindo II
jadi JAI kami menangani pe-
nundaan saja,” jelas
Herman.

Kendati secara pendap-
atan turun, tetapi laba pe-
rusahaan di 2017 mengala-
mi kenaikan jika diband-
ingkan dengan 2016. Pada
tahun lalu laba tahun ber-
jalan perusahaan tercatat
Rp 120,41 miliar, naik 2,86%
dari tahun 2016. Herman
menjelaskan tidak dila-
kukannya pemanduan me-
nyebabkan profit margin

perusahaan membesar.
“Profit margin JAI di 2016
14,1%. Di 2017 menjadi
16,1%,” ungkapnya.

Sebagai informasi, guna
mengejar pertumbuhan
pendapatan lebih agresif la-
gi, perseroan menganggar-
kan belanja modal sebesar
Rp 248 miliar yang nantinya
akan digunakan untuk
membeli kapal baru. 

Disebutkan, sumber be-
lanja modal masih berasal
dari dana hasil penawaran
umum saham perdana atau
initial public offering. Selain
itu, Jasa Armada juga tengah
menanti beberapa pelimpa-
han wilayah operasional.
Setelah mengantongi kon-
trak dengan PT Cemindo
Gemilang dan PT Petro-
China Maritime, Jasa Ar-
mada tengah menunggu pe-
limpahan di wilayah Palem-
bang.

Saat ini, perseroan su-
dah memperoleh izin seba-
gai Badan Usaha Pelabuhan
(BUP) dan tengah menanti
proses rekomendasi yang
akan dikeluarkan oleh Ke-
menterian Perhubungan.
bani

Jakarta – Hasil keputusan rapat umum pe-
megang saham tahunan (RUPST), PT Jasa
Armada Indonesia Tbk (IPCN) memutuskan
tahun ini untuk membagikan dividen sebesar
Rp 35,67 miliar atau 29,62% dari dari total la-
ba bersih 2017 sebesar Rp 120,41
miliar,”Dengan nilai Rp 6,75 per saham,” kata
Herman Susilo, Direktur Keuangan dan SDM
PT Jasa Armada Indonesia Tbk di Jakarta, ke-
marin.

Jasa Armada Bagikan
Dividen Rp 35,67 Miliar 

INDEKS GLOBAL

Bursa AS Dow Jones melemah 13.71 poin atau turun 0.06%
dibandingkan pada penutupan sehari sebelumnya.Indeks
utama bursa AS itu berada pada posisi 24,799.98 sebelum-
nya 24,361.45

Dow Jones
New York 24,799.98

13.71(0.06%)   

Indeks gabungan di Nikkei menguat 86.19 poin atau naik
0.38% dibandingkan pada penutupan sehari
sebelumnya.Indeks gabungan bursa utama Jepang ini di-
tutup pada posisi 22,625.73 darisemula 22,018.52

Indeks gabungan di Hangseng menguat 165.65 atau naik
0.53% dibandingkan pada penutupan sehari
sebelumnya.Indeks gabungan bursa utama Jepang ini di-
tutup pada posisi 31,259.10 dari semula 30,056.79

HangSeng Index
Hongkong 31,259.10

165.65(0.53%)  

Indeks gabungan di FTSE menguat 31.60 atau naik 0.41%
dibandingkan pada penutupan sehari sebelumnya.Indeks
gabungan FTSE 100 saat ini berada dilevel 7,718.40 dari sem-
ula 7,654.32

FTSE 100
London 7,719.40

31.60(0.41%)

Nikkei Stock
Jepang 22,625.73

86.19(0.38%)   

PENGUMUMAN
Diumumkan bahwa Likuidator 
Perseroan telah menyelesaikan 
pemberesan kekayaan  PT 
SEHAT INTI SUKSES (dalam 
Likuidasi), berkedudukan di 
Bekasi (“Perseroan”), dengan 
demikian para pemegang saham 
perseroan telah menerima 
laporan akhir pertanggung-
jawaban Likuidator dan telah 
menyetujui untuk memberikan 
kepada Likuidator pembebasan 
tugas dan tanggung jawabnya 
oleh karena proses likuidasi 
sudah berakhir. 
Demikian pengumuman ini di 
lakukan guna memenuhi 
ketentuan pasal 152 ayat 3 
Undang-undang No 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Ter-
batas.

Bekasi, 7 Juni 2018 
Likuidator Perseroan

P E N G U M U M A N
Dengan ini diumumkan bahwa
PT DWITUNGGAL KARUNIA
GEMILANG, berkedudukan di Jakarta
Timur (“Perseroan”) akan mengalihkan
sebagian saham-sahamnya yang mana
pengalihan saham tersebut akan
mengakibatkan perubahan pengendalian
terhadap Perseroan.
Kepada pihak-pihak yang berkepentingan
dengan Perseroan dapat menghubungi
Direksi Perseroan dalam jangka waktu 14
hari sejak tanggal Pengumuman ini,
dengan alamat :
Gedung 208 Lantai 5, Jl. Matraman Raya
No. 208, RT.001/006, Kampung Melayu,
Jatinegara, Jakarta Timur
Demikian Pengumuman ini dilaksanakan
untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ttd
Direksi Perseroan

Pemegang Saham Perseroan

P.T. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan  dengan ini  mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB
Tempat  : P.T. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk. 
               Jalan Raya Rancaekek Km 25,5
               Kab. Sumedang - Bandung  

Dengan acara Rapat sebagai berikut :
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :
1. Laporan Direksi mengenai jalannya  dan  tata usaha  keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan  pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan  untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan 

dan pelunasan (Acquit et decharge) kepada para   anggota Direksi   dan  Komisaris Perseroan  dari  tanggung-jawab  atas  pengurusan  dan pengawasan yang 
telah dilakukannya untuk tahun buku tersebut;

3. Penetapan  penggunaan  laba  bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  tanggal 31 Desember 2017
4. Penunjukan  Akuntan  Publik  untuk  mengaudit  Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi 

wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Hal-hal lain yang diusulkan pada saat Rapat dengan tidak mengurangi ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :
- Perubahan susunan pengurus Perseroan ;
Catatan :
1. Yang  berhak  hadir atau diwakili  dalam Rapat  adalah :

a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif hanyalah Para Pemegang Saham  Perseroan  yang  namanya  tercatat  dalam Daftar 
Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah pemegang rekening yang namanya 
tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 
06 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;

2. Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank 

3. Para  Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, 
fotokopi Surat Kolektip Saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta 
untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat ;

4. Para  Pemegang  Saham  Perseroan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas, Koperasi, atau Yayasan diminta untuk membawa dan  menyerahkan fotokopi 
Anggaran Dasarnya ;

5. Pemegang  Saham  yang  berhalangan  hadir dalam  Rapat  dapat  diwakili oleh kuasanya dengan membawa   Surat  Kuasa  yang  sah   sebagaimana ditentukan  
oleh  Direksi  Perseroan,  dengan  ketentuan para  anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan  Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, 
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara ;

6. Formulir  Surat Kuasa  dapat  diperoleh  pada  hari  dan  jam kerja di Kantor Perseroan, Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5 Kab. Sumedang Bandung  dan harus sudah 
diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal  22 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

7. Neraca   dan Perhitungan Laba - Rugi Perseroan untuk tahun buku  yang berakhir  pada  tanggal 31 Desember 2017 tersedia di  kantor  Perseroan,  dan  dapat 
diperoleh  dari   Perseroan  atas permintaan  tertulis  dari   Pemegang Saham sejak  14  (empat belas) hari  sebelum tanggal Rapat ;

8. Untuk  mempermudah  pengaturan dan  tertibnya Rapat, para  Pemegang  Saham  atau  kuasanya diminta dengan hormat  hadir  di tempat Rapat 30 (tiga puluh) 
menit sebelum Rapat dimulai ;

9. Perseroan tidak  mengeluarkan surat undangan  tersendiri  kepada para Pemegang Saham Perseroan, kecuali melalui iklan ini.
Bandung, 07 Juni  2018

Direksi Perseroan

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, 
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yaitu :
A. Hari/Tanggal : Selasa, 05 Juni 2018
 Jam :  13.31 – 14.17 WIB
 Tempat : The Ritz Carlton - Ruang Mutiara 1, Lantai 2
   Jl. DR.  Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E1.1. No. 1. Kawasan Mega Kuningan. Jakarta Selatan.
 Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1). Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2017;
2). Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
3). Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
4). Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan  untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal 

menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5). Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat rapat
 DIREKSI :
 Direktur Utama 
 Merangkap Direktur Keuangan   : JASIN HALIM.
 Direktur Independen  :  BRIAN LIMIARDI.
 DEWAN KOMISARIS :
 Komisaris Utama                          :  VIPERI LIMIARDI.
 Komisaris                                      :  ROBY TAN.
 Komisaris Independen                   :  STEPHEN LIESTYO
C. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili  sebanyak 475.300.810 saham atau mewakili 73.02% dari seluruh saham yang telah 

dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
D. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
E. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.
F. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 

- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk  mengangkat tangan.    
- Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan.

G. Dalam pegambilan keputusan tersebut, ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat, 
dengan rincian sebagai berikut :

H. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan keseluruhan mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara  
tidak setuju  dan/atau suara blanko (abstain), sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 475.300.810 suara 
atau sebesar 100% (seratus persen).

I. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut :    
 Agenda Pertama Rapat :

- Menerima dan mengesahkan laporan tahunan Direksi dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi 
tahun buku 2017 tersebut, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap 
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan 
tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

 Agenda Kedua Rapat :
- Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2017 adalah sbb :
- Sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2017 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan 

pasal 70 Undang – Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sisa dari laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai Laba ditahan (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan Perseroan 

tahun 2018. Oleh  karena itu pula Perseroan TIDAK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN untuk tahun buku 2017.
 Agenda Ketiga Rapat :

- Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik DAVID KURNIAWAN, CPA dari Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN untuk melakukan audit 
Laporan Kerja Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik 
tersebut  atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

 Agenda Keempat Rapat:
- Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan 

Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan 
remunrasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris.

 Agenda Kelima Rapat:
- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan yaitu : 

1). Memberhentikan dengan hormat tuan BRIAN LIMIARDI dari jabatannya selaku Direktur Independen, yang berlaku efektif sejak ditutupnya 
Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadanya atas tindakan 
yang telah jalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, atau 
tindakan pidana lainnya.

2). Mengangkat :
- Tuan BRIAN LIMIARDI sebagai Direktur Operasional Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan habisnya 

periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mengangkat tuan BERNARD MARTIAN sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan 

habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mengangkat tuan ANDHYKA FADJAR GUMELAR sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat 

ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
- Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
DIREKSI :
Direktur Utama merangkap 
Direktur Keuangan :  JASIN HALIM.
Direktur :  BERNARD MARTIAN.
Direktur Operasional :  BRIAN LIMIARDI.
Direktur Independen  :  ANDHYKA FADJAR GUMELAR.
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama :  VIPERI LIMIARDI.
Komisaris :  ROBY TAN.
Komisaris Independen :  STEPHEN LIESTYO.

- Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang 
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan 
tersebut dalam  akta yang dibuat dihadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan 
data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan 
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

 Agenda Kenam Rapat:
- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO).

  
 Jakarta, 7 Juni 2018
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