
PT HARTADINATA ABADI, Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT HARTADINATA ABADI, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni
2019 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dilangsungkan dari pukul 09.45 WIB sampai
dengan pukul 10.23 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dari pukul 10.30
WIB sampai dengan pukul 10.40 WIB, bertempat di Hotel Millenium Sirih, ruang Teratai lantai 2, Jl.
Fachrudin No. 3, Jakarta Pusat, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”, dengan ringkasan
sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang disahkan oleh Laporan Tahunan Perseroan
yang disetujui.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018.

3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan,
penetapan honorarium dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus
bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

4. Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

5. Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan persetujuan atas transaksi

yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi
sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang
terjadi dalam periode tahun buku 2019.

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala



Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI 2017).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama : Bpk. FERRIYADY HARTADINATA
Komisaris : Bpk. FENDY WIJAYA
Komisaris Independen : Bpk. Drs. SUPRIHADI USMAN

Direktur Utama : Ibu.  SANDRA SUNANTO
Direktur Keuangan / Independen : Bpk. ONG DENY
Direktur Produksi dan Operasional : Bpk. CUNCUN MULIAWAN

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah pada
RUPST dan RUPSLB sebanyak 3.702.697.698 saham yang memiliki suara yang sah atau setara
dengan 80,40% dari 4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.

H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
RUPST:
Mata acara kesatu rapat:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;

b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de  charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah
mereka lakukan dalam Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.

Mata acara kedua rapat:
Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang  berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 sebesar Rp. 123.814.326.619,- (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus empat



belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan belas Rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :
1. a. Sejumlah Rp. 32.236.836.800 (tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan

ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan;
Atau sebesar Rp 7,- (tujuh rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan;

b. Sejumlah Rp. 24.762.865.324,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta
delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) disisihkan sebagai
cicilan dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan;

c. Sisanya sejumlah Rp. 66.814.624.495,- (enam puluh enam miliar delapan ratus empat belas
juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah) digunakan
untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara ketiga rapat:
1. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 maksimum sebesar Rp. 4.500.000.000,-
(empat miliar lima ratus juta Rupiah).

2. Menyetujui menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2018 untuk para anggota Direksi,
Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan maksimum sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar
delapan ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun 2018 sesuai usul dan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara keempat rapat:
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUBRATA SUTANTO, FAHMI, BAMBANG

& REKAN untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP

yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya
yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Mata acara kelima rapat:
Menyetujui dan menerima baik Laporan dan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.



RUPSLB:
Mata acara kesatu rapat:
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan terkait
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan dengan nilai lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah
transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan untuk periode tahun buku 2019.

Mata acara kedua rapat:
a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan

Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI 2017).

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

- Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana
Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan
jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:
Jadwal Pembagian dividen tunai:
a. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 19 Juni 2019
b. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 Juni 2019
c. Cum dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2019
d. Ex dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 24 Juni 2019
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 21 Juni 2019
f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 12 Juli 2019

Tata cara pembagian dividen:
1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan pukul
16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 21 Juni 2019 s/d pukul 16.00 WIB.

2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pencatatan
pemegang saham yang berhak atas dividen adalah Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Juni
2019.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek
Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 12 Juli 2019. Bukti pembayaran dividen
tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham



yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai
akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut
dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE
Perseroan paling lambat tanggal 21 Juni 2019.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang
Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang
Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham berbentuk warkat yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk
badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) diminta
menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA (BAE) dengan
alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin nomor 51, Jakarta 10350,
Telepon: 021 -392 2332,  Faksimili: 021-392 3003, paling lambat pada tanggal 21 Juni 2019
sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang  dibayarkan
kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif
normal.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti
rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak
kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bandung, 13 Juni 2019
PT Hartadinata Abadi, Tbk

Direksi


