
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 

PERSEROAN TERBAT AS 

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk 

Nomor: 98 

-:~ ini , Selasa, tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas 

( 31-5-2016). --------------------------------------------------------------------------------

-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat) . -----

-Hadir dihadapan saya, Doktor, lnsinyur, YOHANES WILION, Sarjana --------------

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

dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan ------------------

nc:ma-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : --------------------------

-Tuan NAGA WASKITA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal tiga puluh satu 

Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (31-1-1974), swasta, Warga 

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan , Apartemen The Peak 

Tower Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun 

Warga 002, Kelurahan Setia Budi , Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu 

Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; ----------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Perusahaan , 

y g telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara 

yc:ng dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum , Magister Sains, 

taris di Jakarta, tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu lima belas ----------------

(22-6-2015), nomor 267, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----------

Perseroan Terbatas PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di 

Jakarta Selatan , dan berkantor pusat di Gedung Atrium Mulia Lantai 3A Ruang 

3A.02-03, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling -------------------------------

810-11 , Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan 

seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat 

dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum , Magister Sains, 

Notaris di Jakarta, tertanggal : ---------------------------------------------------------------



- ua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-6-2015) , nomor 270, yang telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya , tertanggal dua 

puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-6-2015), nomor ---------------------------------

AHU-0937905.AH .01 .02.Tahun 2015, dan pemberitahuan perubahan Anggaran 

Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum , 

sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu 

lima belas (23-6-2015) , nomor AHU-AH .01 .03-0944887; -------------------------------

-dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015), nomor 288, yang ---

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di 

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam 

Suratnya, tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas -----------

(28-12-2015) , nom or AHU-AH .01 .03-0991663; -------------------------------------------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------------------------------------------

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----

m enerangkan : -------------------------------- ---------------------------------------------------

-Bahwa pada tanggal dua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-6-2015), 

bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal 

Sudirman Kavel ing 52-53, Jakarta Selatan, 12190, pukul 13.25 WIB (tiga belas 

lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.25 

WIB (em pat belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan 

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya 

disebut RAPAT), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh 

Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum , Magister Sains, Notaris di --------

Jakarta, tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-6-2015), nomor 

2 6 7; --------------------------------------------------------------------------------------------------

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE ------------------------

REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (lndependen) , sesuai dengan 

ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan ; ---------------------------------
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---i-Bahwa dalam RAPAT dihadiri dan/atau diwakili sejumlah 3.287.427.320 (tiga 

miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga 

ratus dua puluh) saham atau mewakili 98 ,576% (sembilan puluh delapan koma 

lima tujuh enam persen) dari 3.334.900 .000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh 

empat juta sembilan ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan 

hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan 

kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan 

te I a h d i pen u hi; -------------------------------------------------------------------------------------

-Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan implementasi setiap kali diadakannya 

penerbitan saham-saham baru dalam program Management Stock Option Plan 

(MSOP), penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana 

tersebut di atas, telah mendapat kuasa dari RAPAT untuk menetapkan kepastian 

jumlah saham-saham baru yang diterbitkan/dikeluarkan dan menetapkan 

peningkatan modal ditempatkan dan disetor, serta menyusun kembali ketentuan 

Anggaran Dasar terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, 

yang selanjutnya menuangkan/menyatakannya dalam akta-akta yang dibuat -----

di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam 

akta-akta tersebut bilamana diperlukan , dan karenanya hal-hal tersebut hendak 

dituangkan/dinyatakan dalam akta ini; ----------------------------------------------------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap 

dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -------------

menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain:--------------

Keputusan Agenda Ketujuh : --------------------------------------------------------------

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Kom isaris untuk melakukan 

peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan 

program Management Stock Option Plan (MSOP), sesuai dengan keputusan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang tertuang 

dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, 

Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal tujuh belas 

3 



Januari dua ribu tiga belas (17-1-2013) , nomor 161, dalam rangka 

Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat melalui Pasar 

M o d a I. ------------------------------------------------------------------------- ---------------

j2. Menegaskan kembali dan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru ------

yang berasal dari simpanan/portepel Perseroan dengan jumlah -----------------

sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total --------

saham modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini , atau ----------------

sebanyak-banyaknya 50 .000 .000 (lima puluh juta) saham dengan nilai --------

nominal seluruhnya sebesar Rp . 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), serta 

menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal 

ditempatkan dan disetor Perseroan , dalam pelaksanaan program ---------------

Management Stock Option Plan (MSOP). ----------------------------------------------

13. Selanjutnya untuk pelaksanaan dan implementasi setiap kali diadakannya --

penerbitan saham-saham baru dalam program Management Stock Option 

Plan (MSOP) tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ----------

dan/atau Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan , 

untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, termasuk ------

teta pi ti da k te rbatas : ---------------------------------------------------------------------

a. untuk menetapkan kepastian jumlah saham-saham baru yang ------------

diterbitkan/dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan 

dan disetor, serta menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar terkait 

peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, selanjutnya, ---------

menuangkan/menyatakan-nya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan 

Notaris , termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam --------

akta-akta tersebut bilamana diperlukan , dan mengajukan permohonan 

persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berwenang; -------

1 b. untuk mencatatkan saham yang diterbitkan/dikeluarkan da/am da/am ---

l program Management Stock Option Plan (MSOP) tersebut, pada Bursa 
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Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku di bidang Pasar Modal, serta mendaftarkannya dalam Penitipan 

Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ------

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan -------

den g an hal ters eb ut; ------------------------------------------------------------------

1 c. untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai ---

f dengan peraturan perundang-undangan. ----------------------------------------

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas , 

menerangkan bahwa sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh ---------

Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA, tertanggal dua puluh enam-

Mei dua ribu enam belas (26-5-2016), nomor Peng-P-00067/BEI.PP1/05-2016, 

jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka program 

Management Stock Option Plan (MSOP) tahap 2 dan 3, adalah sebanyak ---------

18.650.000 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai 

nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.865.000 .000,00 (satu miliar delapan ratus 

enam puluh lima juta Rupiah) , sehingga jumlah seluruh saham yang telah -------

cikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus 

lima puluh em pat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham , dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp. 335.417.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar 

empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) , dengan perincian sebagai 

be ri k u t : -------------------------------------------------------------------------------------

a. sebanyak 3.335 .525.000 (tiga mil iar tiga ratus tiga puluh lima juta lima -------

ratus dua puluh lima ribu) saham , dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -

Rp. 333.552.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh 

dua juta lima ratus ribu Rupiah), merupakan seluruh saham yang telah 

dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat 

dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, 

Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas --

(23-12-2015), nomor 288, yang pemberitahuan perubahan Anggaran ----------
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asarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan 

Hukum , sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua pu luh -------

delapan Desember dua ribu lima belas (28-12-2015), nomor --------------------

A H U -A H. 0 1 . 0 3-0 991 663; ------------------------------------------------------------------

1 b. sebanyak 18.650.000 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu ) -------

saham , dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.865.000.000,00 (satu 

miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah), adalah saham-saham 

yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka program Management Stock 

Op tion Plan (MSOP) tahap 2 dan 3; ----------------------------------------------------

-Dengan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar -------------

Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

-Pas a I 4 a yat 2 : ----------------------------------------------------------------------------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar ---

27,95 % (dua puluh tujuh koma sembilan lima persen) atau sejumlah -------

3.354.175.000 (tiga mil iar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh 

puluh lima ribu) saham , dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ------------

Rp. 335.417.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh 

belas juta lima ratus ribu Rupiah ), oleh para pemegang saham . -------------

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas , --

menerangkan bahwa bertal ian dengan modal ditempatkan sebagaimana ---------

termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, telah diambil ------

bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham , yaitu : ----------------------

a. Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA, sejumlah 156.242.000 (seratus -------

lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu) saham , dengan nilai 

nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.624.200.000,00 (lima belas miliar -----

enam ratus dua puluh em pat juta dua ratus ribu Rupiah); -----------------------

1 b. Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA, sejumlah 156.147.130 (seratus lima ---

puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh) saham , 

dengan nilai nom inal seluruhnya sebesar Rp. 15.614.713.000,00 (lima-----
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--~:;,:~:''~:-~-n~=:=:_:~~:~u~~::_:~~~-~::_:_:==::=: 
Perseroan Terbatas PT. MEMIMPIN DENGAN NURANI, sejumlah ----------

1.343.804.685 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus 

empat ribu enam ratus delapan puluh lima) saham , dengan nilai nominal --

seluruhnya sebesar Rp . 134.380.468.500,00 (seratus tiga puluh empat ----

miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu 

I i m a ratu s Rupiah); -------------------------------------------------------------------------

,d. Perseroan Terbatas PT. AUSTINDO KENCANA JAYA, sejumlah -------------

1.343.804.685 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus 

empat ribu enam ratus delapan puluh lima) saham, dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp . 134.380.468.500,00 (seratus tiga puluh empat ----

miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu 

I i m a ratu s Rupiah); -------------------------------------------------------------------------

I e. YAYASAN TAHIJA, sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham , dengan ----

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

Rupiah ) ; --------------------------------------------------------------------------------------

,f. MASYARAKAT, sejumlah 354.175.000 (tiga ratus lima puluh empatjuta --

seratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya 

sebesar Rp. 35.417.500.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh 

betas juta lima ratus ribu Rupiah); -------------------------------------------------

-sehingga seluruhnya berjumlah 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh 

em pat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya 

sebesar Rp . 335.417.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus 

tujuh betas juta lima ratus ribu Rupiah); ----------------------------------------------------

Adapun penyetoran atas modal yang ditempatkan tersebut dilakukan dengan ----

ca ra se bag a i b erik u t : -----------------------------------------------------------------------------

a. sebesar Rp. 333.552.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus -

L iima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), telah disetor penuh kedalam 
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Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor 

IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, --

tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015), nomor 

288, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan 

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata 

dalam Suratnya , tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas 

(28-12-2015), nomor AHU-AH.01 .03-0991663; ------------------------------------

1 b. sebesar Rp. 1.865.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima --

juta Rupiah) , telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh 

para p em ega ng sa ham . ----------------------------------------------------------------

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya 

akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal 

serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. --------------------------------

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ---------

seP.enuhnya atas seluruh dan setiap isi akta in i, sehingga sehubungan dengan 

hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab 

sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi , 

atas segala dan setiap akibat yang timbul. --------------------------------------------------

-------------------------------------- D EM I KlAN AKT A IN I ------------------------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal 

seperti tersebut pada bagian awal akta ini , dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. Nona DESY LIANA LINTIN, lahir di Kanuruan, pada tanggal lima belas -------

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15-12-1983), swasta , 

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----------

Ganggeng VI nom or 12 A, Rukun Tetangga 011 , Rukun Warga 001 , -----------

Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu -------

Tanda Penduduk nomor 3172025512830005; -----------------------------------

[ 2. Tuan NUR AZIS , lahir di Boyolali , pada tanggal dua puluh empat April seribu 

l sembilan ratus tujuh puluh lima (24-4-1975), swasta, Warga Negara -----------
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Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kayu Tinggi Rukun Tetangga 

003, Rukun Warga 011 , Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042404750017; ----------------

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -------------------------------------------------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi , 

maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, 

N otaris . -----------------------------------------------------------------------------------------

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan satu penggantian .--------------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sem purna. ------------------------------------

------------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -------------

\\r-otarius\qMus1111do Nvsant.:.-a Jaya - ANJT\msop tahap 2 & 3_ 26mei20 11Jlanjt_pkr_penetapan saham sete/ah msop tahap 2 & 3- 25mei20!6_safinan akta.doc. 
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