
 

 
 

RINGKASAN RISALAH 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk 

 

 

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini 

mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan (“Rapat”) untuk tahun buku 2018. 

 

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019 bertempat di Hotel Pullman, Jalan M.H. Thamrin      

No. 59, Jakarta 10350, dibuka pada pukul 10.30 WIB dan ditutup pada pukul 11.04 WIB. 

 

Agenda Rapat: 

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan 

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; Pengesahan Tugas Pengawasan 

Dewan Komisaris dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta 

pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) kepada seluruh anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 

dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 

2. Persetujuan penetapan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, 

tunjangan dan remunerasi anggota Direksi untuk tahun 2019. 

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan 

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang 

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain untuk 

jasa audit. 

4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan 

pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.  

5. Persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan 

dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017. 

 

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu: 

Komisaris Utama :  Bapak Alwie Handoyo 

Komisaris  :  Bapak Rachmat Hardjadinata    

Komisaris Independen :  Bapak Aditya Prathama 

Direktur Utama  :  Bapak Kardja Rahardjo 

Direktur  :  Bapak Leo A. Tangkilisan 

Direktur  :  Bapak Edi Purwanto 



 

Rapat dipimpin oleh Bapak Rachmat Hardjadinata selaku Komisaris Perseroan. 

 

Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah 

berjumlah 3.012.947.610 (tiga miliar dua belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus 

seputuh) saham atau sama dengan 80,35% (delapan puluh koma tiga puluh lima) dari 3.750.000.000 

(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 

Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. 

 

Pada akhir pembahasan Agenda Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang 

saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 

 

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap acara rapat akan dilakukan berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui 

pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk Agenda Rapat 

yang bersangkutan, yaitu 1 sampai dengan agenda 4, Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari suara 

setuju 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak 

suara yang hadir dalam Rapat, sedangkan untuk agenda 5 Rapat adalah sah apabila dihadiri sedikitnya 

2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 

 

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat : 

Agenda 

Rapat 

Jumlah Pemegang Saham 

dan/atau Kuasanya yang 

mengajukan pertanyaan 

Hasil Pemungutan Suara 

Setuju Tidak Setuju Abstain 

1 Nihil 
3.000.916.610  

(9,6007%) 

9.186.700 

(0,3049%) 

2.844.300 

(0,0944%) 

2 Nihil 
3.012.947.610  

(100%) 
Nihil Nihil 

3 Nihil 
3.012.899.510 

(99,9984%) 

48.100 

(0,0016%) 
Nihil 

4 Nihil 
3.000.048.410 

(99,5719%) 

12.899.200 

(0,4281%) 
Nihil 

5 Nihil 
3.000.000.310 

(99,5703%) 

12.947.300 

(0,4297%) 
Nihil 

 

Hasil Keputusan Rapat 

 

Agenda 1: 

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 

2. Mengesahkan : 

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan 

sesuai dengan Laporannya Nomor 00550/2.1051/AU.1/05/0269-1/1/IV/2019 tanggal 18 April 

2019. 



b. Laporan Tugas  Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018. 

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) kepada 

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan 

yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 

 

Agenda 2: 

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan 

besarnya gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 

2019. 

 

Agenda 3: 

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra serta memberi kuasa dan wewenang 

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. 

 

Agenda 4: 

Menyetujui untuk mengangkat Bapak Alfatiha Baharnuradi selaku Komisaris Independen Perseroan 

yang baru untuk menggantikan Bapak Aditya Prathama untuk sisa masa jabatan Komisaris yang 

digantikan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya sebagai berikut : 

Komisaris Utama :  Bapak Alwie Handoyo  

Komisaris :  Bapak Rachmat Hardjadinata 

Komisaris Independen :  Bapak Alfatiha Baharnuradi 

 

Masa Jabatan Komisaris Independen yang baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan Komisaris 

Independen yang digantikan, yaitu Masa Jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  Perseroan 

tersebut akan berakhir pada pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-lima 

setelah tanggal pengangkatan nya yaitu sejak anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 

9 Februari 2017, dan karenanya akan berakhir tanggal 9 Februari 2022. Demikian dengan tidak 

mengurangi hak Rapat,  untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 

 

Agenda 5: 

Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi : 

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pengangkutan Laut. 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 

utama sebagai berikut : 

a. Menjalankan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi pengangkutan lau antara 

pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak 

tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal; 

b. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan barang-barang yang meliputi bahan bakar 

minyak (BBM) dan limbah b3 (bahan berbahaya dan beracun); 

c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan yang meliputi pelayaran/pengangkutan 

orang, hewan maupun barang; 



d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan minyak dan gas, yang meliputi 

pengangkutan barang-barang minyak/gas dengan menggunakan tanker; 

e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa towing; 

f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaaan kapal laut yang meliputi penyewaan kapal 

laut; 

 

Sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseron 

tersebut di atas, maka Rapat kami juga mengusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada 

salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan susunan Dewan Komisaris dan 

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseron tersebut dalam suatu akta Notaris, serta mengurus pengesahan 

perubahan Anggaran Dasar tersebut dan untuk mengubah Pasal 3 tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, apabila diperlukan. 

 

 

Jakarta, 27 Juni 2019 

Direksi Perseroan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


