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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR

PT. GARUDA METALINDO/ TbK

RISALAH BIASA

NOMOR : 15.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 20-08-2019 (duapuluh Agustus duaribu

sembilanbelas). pukul 10.09 WIB (sepuluh lewat sembilan menit Waktu

Tndonesia baqian Barat). ---------------------------.---

-Saya, IRMA DEVTTA PUR AMASARI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan dihadiri para saksi

yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut nama-namanya pada

bagian akhir akta ini;

-atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. GARUDA METALXI{DO,

TblC berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya seluruhnya

telah diubah guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta tertanggal

C-08-2008 (duapuluh Agustus duaribu delapan), Nomor 57, yang dibuat di

hadapan Nyonya PUDJI REDJEKI IMWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu

ris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagalmana ternyata dari Keputusannya,

tertanggal 28-10-2008 (duapuluh delapan Oktober duaribu de'apan), Nomor

AHU-78931.AH.01.o2.TAHUN 2008; anggaran dasar mana kemudian diubah

kembali dengan akta-akta masing-masing dan ierturut-turut: ----------.)---------

-tertanggal 29-08-2014 (duapuluh sembilan Agustus duaribu empatbeias),

Nomor 111, dan telah mendapat persetujuan dari lYenteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Keputusannya,

tertanggal 04-09-2014 (empat September duaribu empatbelas), Nomor

AHU-07440.40.20.TAHUN 2014, dan pemberitahuannya telah diterima dan

dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 04-09-2014 (empat September

duaribu empatbelas)? Nomor AHU-05800.40.21.2014 dan Nomor
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-tertanggal 19-03-2015 (sembilanbelas lvlaret duaribu limabelas), Nomor 35,

dan telah mendapat persetujuan dari l,4enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya,

tertanggal 20-03-2015 (duapuluh l\4aret duaribu limabelas), Nomor

AHU-0004408.AH.01.02.TAHUN 2015 dan perubahan data Perseroannya telah

dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi lvlanusia Republik Indonesia? sebagaimana ternyata dari suratnya

tertanggal 20-03-2015 (duapuluh lYaret duaribu Iimabelas), masing-masing

Nomor AHU-AH.01.03-0017821 dan Nomor AHU-AH.01.03-OO17822)

-tertanggal 03-08-2015 (duapuluh sembilan Agustus duaribu limabelas), Nomor

02, dan perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, pada tanggal 19-08-2015 (sembilanbelas Agustus

duaribu limabelas), masing-masing Nomor AHU-AH.01.03-0957903 dan Nomor

AHU-AH.0I.03-0957904 ) -- - --- --- ---- --- - - -

-ketiga akta mana dibuat di hadapan YI.JLIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

salinan akta-akta dan copy surat-suftt mana diperlihatkan kepada saya,

Notads; kesemuanya jundo akta-akta masing-masing dan berturut-turut :------

-tertanggal 23-03-2077 (duapuluh tiga Maret duaribu limabelas), Nomor 47,

yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat da,am database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManLsia Republik

Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya, tertanggal 04-04-2017 (empat

April duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH. Ol.03-07240291

-tertanggal 08-05-2017 (delapan Mei duaribu tujuhbelas), Nomor 10, yang

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi lYanusia Republik

Indonesia, tertanggal 24-O5-2Of7 (duapuluh empat Mei duaribu delapanbelas),

Nomor AHU-AH.01.03-01394O4;

-tertanggal 30-04-2019 (tigapuluh April duaribu sembilanbelas), Nomor 22,

yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem



Administrasi Badan Hukum Kementerlan Hukum dan Hak Asasi lYanusia Republik

Indonesia, tertanggal 21-05-2019 (duapuluh satu l4ei duaribu sembilanbelas),

Nomor AH U -AH.01.0 3 -026697 5;

-ketiga akta mana dibuat oleh saya, Notaris;

-untuk selanjutnya disebut juga:

perseroan ____:_________

-bertempat di Ruang Garuda, Kantor Pusat PT. GARUDA IYETALINDO Tbk.,

Lantai F, Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 23, Jakarta - I447O,

-untuk membuat Risalah tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk

selanjutnya disebut juga "RUPSLB"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan

tempat yanq disebut di atas.---------------

-telah hadir dalam Rapat, dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris,

dengan dihadiri para saksi yang sama, yaitu: ---------------

1. Nyonya LINA WITAYA, lahir dilakarta, pada tanggal 18-03-1970 -------
(delapanbelas Maret seribu sembilanrctus tujuhpuluh), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden blok D1/1,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara,

Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan 3173055803700001;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (du'a) Surat

Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, masing-masing dan

berturut-turut:

a- tertanggal 07-08-2019 (tujuh Agustus duaribu sembilanbelas) selaku ---

kuasa dari Tuan ERVI WITAYA, Direktur dari Perseroan yang akan

disebut, lahir di lambi, pada tanggal 16-04-1957 (enambelas April

seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di lakarta Utara, Jalan Pinisi Indah 2 Nomor 2, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan

Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
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Kependudukan 3172077604570004) yang memberikan kuasa itu dalam

abatannya tersebut, dan karenanya sah mewakili Direksi dari- dan oleh

karenanya, untuk- dan atas nama Perceroan Terbatas PT. GARUDA

MULTI INVESTAM& berkedudukan di Jakarta lJtara, yang

anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 21-07-2014 (duapuluh

satu Juli duaribu empatbelas)? 110, yang dibuat di hadapan Notaris

LIA, Saiana Hukum tersebut di atas, dan telah mendapat

b.

pengesahan dari llenteri Hukum dan Hak Asasi llanusia Republik

Indsonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal

23-07-2014 (duapuluh tiga Juli duaribu empatbelas), Nomor AHU-

1897 L .40 .10 .2014;

-Perseroan Terbatas mana dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya

selaku pemegang dan pemilik dari 1,350.OOO.0OO (Eatu milyar

tigaratus limapuluh juta) saham dalam Perseroan;

tertanggal 19-08-2019 (sembilanbelas Agustus duaribu sembilanbelas),-

selaku kuasa dari- dan oleh karena itu, untuk- dan atas nama Tuan

HERMAN WIJAY& lahir di lambi, pada tanggal 10-10-1938 (sepuluh

Oktober seribu sembilanratus tigapuluh delapan), Warga Negara

Indonesia, pengusaha? bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden

Blok Y-2l5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya

Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,' pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051010380001;

-Tuan HERMAN WIJAYA tersebut mana dalam hal ini diwakili dalam

kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari 30O,OOO.OOO

(tigaratus iuta) saham dalam Perseroan

-Kedua asli surat mana dilekatkan pada minuta akta lni. ------------------

Penghadap Tuan ERVIN WITAYA tersebut pada sub 1.a. di atas, akan

tetapi sekarang bertindak dalam kedudukannya:

a. selaku Direktur Utama Perseroan;

2.

b. untuk sendiri dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik dari ---
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Masyarakat selaku pemilik dari 54,OOO,497(limapuluh empat juta ------

empatratus sembilanpuluh tujuh) saham dalam Perseroan.

225.OOO.OOO (duaratus duapuluh lima juta limaratus ribu) saham

dalam Perseroan.

Tuan RUDY WXJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1971 (duapuluh

enam Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara

Indonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di lakarta Barat,

Jalan Green Garden Blok F 3.12 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009,

Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173052610710003; --:--
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku Direktur Perseroan, -----

4,

Tuan ANTHONY WIJAYA tersebut, lahir di Jakarta, pada tanggal -----------

01-10-1986 (satu Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga

Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Puri

Indah Raya Blok U/1-3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan

Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan 3172010110860004; ------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku DireKur Perseroan, -----

-Sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan RUDY WIJAYA tersebut dalam

kedudukannya s€laku Direktur Perseroan menjelaskan bahwa berhubung karena

tidak ada seorangpun dari anggota Dewan (omisaris Perseroan yan| hadir,

maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat l anggaran

dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi Perseroan

yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan;---

-bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris jundo Surat Keputusan

Direksi PT. GARUDA MEIALINDO, Tbk., yang dibuat di bawah tangan,

bermeterai cukup, tertangga! 16-08-2019 (enambelas Agustus duaribu

sembilanbelas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, penghadap Tuan

A tersebut oleh Direksi Perseroan telah ditunjuk sebagai yang

5.

Ketua memimpin Rapat. ---------------
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-Bahwa dengan adanya Surut Penunjukan Dewan Komisaris juncto Surat

Keputusan Direksi PT. GARUDA I4ETALINDO, Tbk. tersebut di atas, maka

penghadap Tuan RUDY WUAYA tersebut bertindak selaku Ketua Rapat, dan

menyatakan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak

,-,929.OOO.497 (satu milyar sembilan ratus duapuluh sembilan iuta

empatratus sembilanpuluh tuiuh) saham atau sebesar 82,3o4olo

(delapanpuluh dua koma tigaratus empat persen) yang merupakan

seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini,

sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat t huruf

a dari Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak

mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam

Rapat. ----------------

-Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 peraturan ------

Ototdtas Jasa Keuangan Nomor 32|PJK.O4/2O14 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Terbuka juncto

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

disebutkan bahwa jika dalam Rapat Umum Pemeganq Saham (RUPS) hadir

dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham

menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan

dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sehingga tempat pelaksanaan iapat hari ini dilaksanatan di Ruang

Garuda, Kantor Pusat PT. GARUDA METALINDO Tbk., Lantai F, Jalan Kapuk

Kamal Raya Nomor 23, Jakafta - 14470, yang merupakan Kantor pusat

Persetoan.

-Selanjutnya Pembawa Acara tidak membacakan tata tertib Rapat, oleh karena

Tata Tertib Rapat telah diberikan kepada seluruh peserta Rapat sebelum Rapat

dimulai. --------------

-Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat dipedihatkan ------
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kepada saya, Notaris, oleh karena belum dicetak, namun demikian menurut

keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah

diuraikan di atas. ------------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk menjelaskan apakah

peserta Rapat yang hadir dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. --------------------

-Selanjutnya saya, Notaris menjelaskan bahwa Notaris telah menedma

keterangan dari PeEeroan bahwa prosedur / tata laksana Rapat telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan, yaiLu:--------

-PANGGILAN kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat

telah dilakukan oleh Perseroan baik melalui surat tercatat juga melalui

iklan dalam surat kabar, keduanya tertanggal 29-07-2019 (duapuluh

sembilan luli duaribu sembilanbelas)---------------

-Mengingat PANGGILAN tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan

dalam Pasal 11 ayat t huruf a Anggaran Dasar penseroan, maka -----

ketentuan / aturan mengenai Surat panggilan telah terpenuhi

-Berdasarkan Daftar Hadir, jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam

Rapat adalah 1.929.OOO.497 (satu mityar sembilan ratus duapqluh

sembilan juta empatratus sembilanpuluh tujuh) saham atau

sebesar 82,304 q/o (delapanpuluh dua koma tigaratus empat

persen) saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ylng sah

yang telah dikeluarkan oleh PeEeroan, maka kuorum kehadiran yang

ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan telah

terpenuhi dan karenanya Rapat adalah sah dan dapat mengambil

keputusan yang sah dan mengikat untuk Agenda yang akan dibicarakan

dalam Rapat.

-Meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk melakukan

perubahan atas Maksud dan Tujuan perseroan sepanjang terkait

dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia

Bahwa Agenda Rapat adalah :--------
l
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(KBLI) 2017 (duaribu tujuhbelas) guna memenuhi ketentuan

I

lPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20la. ---------------------
I

-Mulai pada Agenda Rapat, dan oleh karena Agenda Rapat telah diketahui

sebelumnya oleh.yang hadir maka Ketua meminta kepada hadirin untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun usulan-usulan berkenaan dengan

atau yang berkaitan dengan Agenda Rapat.---------

-Oleh karena tidak ada seorangpun dari yang hadir yang mengajukan

pertanyaan ataupun usulan, maka Ketua Rapat terus saja mengusulkan, dan

Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:---------

"ilenyetujui perubahan maksud dan tuiuan Perseroan sepanjang

terkait dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Xndonesia (KBLX) 2017 (duaribu tujuhbelas) guna memenuhi

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, ----------------

-Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 3 Anggaran Dasar diubah

seluruhnya sehingga selanjutnya menjadi sebagai berikut: ---------------------

-.--.--.--.--- iIAKSUD DAN TUJUA SERTA KEGIATAN USAHA ---_-------

PASAL 3 -------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

la., 

llenjalankan usaha di bidang industri dari kawat dan paku, mur dan ----

lbaut, bukan kabel loqam;

lo.]wtenialan fan usaha di bidang industri suku cadang dan aksesori ---------
I

]kendaraan 
bermotor roda empat atau lebih;

lc. 
Menjalankan usaha di bidang industri sepeda motor; ----------------------

ld. 
Menjalankan usaha di bidang perdagangan suku cadang dan aksesori ---

mobil; ----------------

le. 
Menjalankan usaha di bidang perdagangan, reparasi dan perawatan -----

sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya. -----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ------

lmelaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----------

la. aergerat aatam uidang usaha yang mencakup pembuatan paku, mur, --
I
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d.

baut, dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi baja, tembaga,

alumunium dan logam lainnya (25952\) -------------

bergerak dalam bidang usaha yang mencakup pembuatan komponen ---

dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf

sporing, radiator? fuel tank, muffle, rem, gearboxes/persnelling, AS

roda, road wheel, suspension shock absorber, radiator, silencer, pipa

pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom

kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi

karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bamper,

airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor,

seperti generator, alternator, busi, ignition wiring hamesses/starter,

sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer

ke dalam panel instrumen, pengatur voltage; dan lain-lain (29300); ---
bergerak dalam bidang usaha yang mencakup pembuatan komponen ---

ldan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor -
I

lpembakaran 
dalam, suspense dan knalpot (30912);

bergerak dalam bidang usaha yang mencakup perdagangan besar -------

berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari

perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai

(aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan (45301); ----
e. bergerak dalam bidang usaha yang mencakup perdagangan besir suku -

]cadang 
sepeda motor dan aksesorinya (45405). --------

-Oleh karena tidak ada yang akan dibicarakan lagi dalam Rapat, maka Ketua

Rapat menutup Rapat ini pada pukul 10.24 WIB (sepuluh lewat duapuluh empat

menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-lqaka saya, Notaris membuat Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan

dimana perlu.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-------- DEITIIKLANLAH AKTA INI ----
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam sebagaimana ---

b.
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tersebuL pada awal akta ini dengan di hadrri oleh: -----------------

Nona AJENG WORORIANI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 13-07-1983 (tigabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh

tiga), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Karyawan Kantor

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Komplek DKI Blok A-3

Nomor 20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter

Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 3172025307830009;

Saudara UUHA MAD RIZKY APRILYANTO, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 29-04-1996 (duapuluh sembilan April seribu sembilanratus

sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan

Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Cempaka

Putih Tengah I Nomor 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005,

Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

3171052904960002;

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi;---:------------------

-Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada saksi-saksi, maka segera akta ini

ditanda-tangani oleh Ketua Rapat, sedangkan para penghadap lain tidak dapat

mendengarkan pembacaan dan menandatangani akta ini karena para

penghadap telah meninggalkan Rapat pada waktu minuta ini dipersiipkan. ------

-Dibuat tanpa perubahan.

-Minuta akta initelah ditanda-tangani dengan sempuma

-Diberikan sebagai salinan. ---------------

UTARA --------NOTARIS DI ]AKARTA
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