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Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 
Direksi mengenai jalannya usaha 

Perseroan dan Tata Usaha Keuangan 
Perseroan serta persetujuan dan 

pengesahan atas Laporan Keuangan 
Perseroan untuk tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Persetujuan penetapan penggunaan laba 
bersih Perseroan untuk tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

01

02

Persetujuan penetapan dan/atau perubahan 
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa 

kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
Perseroan untuk tahun buku 2019

03
Penunjukkan Akuntan Publik 

untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2019

04



AGENDA KESATU
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha 
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan 
atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan 
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, 
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung 
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang 
telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018.

Penjelasan
             Dalam agenda ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham 

mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam 
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto 
Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”).  Dalam agenda Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan 
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan 
dalam tahun buku tersebut. 

 



AGENDA KEDUA
Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018

Penjelasan
Memperhatikan Pasal 9 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan 
juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini  akan 
dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih 
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2018 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut 
membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
 



AGENDA KETIGA
Persetujuan penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada 
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan 
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk 
tahun buku 2019.

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) 
Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten 
atau Perusahaan Publik. Memperhatikan ketentuan Pasal 96 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan 
meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan penghasilan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 
2018. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan 
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

PENJELASAN



AGENDA KEEMPAT

Memperhatikan pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 
68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham 
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan 
Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan Akuntan 
Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan kuasa 
kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi 
Akuntan Publik tersebut. 

Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019

Penjelasan

Integrity 

Teamwork Innovation 

Profesionalism 

Excellence 



AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
(RUPSLB)

01

Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan 
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan 

dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu RUPSLB

AGENDA KEDUA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar aset 
Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) 
Perseroan kepada Bank maupun lembaga keuangan.
 

AGENDA KESATU

02



AGENDA KESATU
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar aset 
Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) 
Perseroan kepada Bank maupun lembaga keuangan.
 

Perseroan meminta persetujuan pemegang saham 
te rka i t  d e n ga n  re n ca n a  Pe r s e ro a n  u n t u k 
memperoleh pinjaman dari bank dengan tujuan 
penggunaan dana sebagai modal kerja Perseroan. 
Lebih lanjut,  Perseroan akan menjaminkan 
sebagian besar aset Perseroan sebagai jaminan 
atas rencana pinjaman tersebut.
 

Penjelasan



AGENDA KEDUA
Pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk 
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang 
diputuskan dalam agenda kesatu RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas 
u n t u k  m e m b u a t  a t a u  m e m i n t a  d i b u a t k a n ,  m e n d i s k u s i k a n ,  d a n 
menandatangani setiap dan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang 
termasuk tetapi tidak terbatas kepada OJK, Notaris, mengajukan permohonan 
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau 
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.
 

 Penjelasan

Mengusulkan kepada RUPSLB untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh 
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusinya untuk melaksanakan segala 
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda 
kesatu RUPSLB.
 
 



TERIMA KASIH
Vision
To be a leading Indonesian company in Engineering, 
Procurement, Construction, Energy, and 
Investment in the world.

mission
Ø To engage a competent and professional      

human resources
Ø To be a highly competitive, modern, innovative, 

and environmental-friendly.
Ø To embrace good corporate governance 

principles in all aspects.
Ø To promote satisfaction and added values to the 

stakeholders.

“In Bukaka, we invent something impossible become 
reality through innovative thinking and solid 
teamwork to accomplish excellent outcome”

Achmad Kalla


