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Perihal : Laporan Penggantian Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas
lnformasi Historis PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini dllaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
pada tanggal 9 Mei 2019 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau
Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis
tahunan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun buku 2019 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
a. Nama
b. No Registrasi AP

dari Menteri Keuangan
c. No Surat Terdaftar
d. Tahun Penugasan

2. Kantor Akuntan Publik
a. Nama

:Rusli

b. Nomor Surat Tanda Daftar

Untuk melengkapi laporan inl, terlampir kami sampaikan:
1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham; dan
2. Rekomendasi komite audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima
kasih.

Director of Finance
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1. DireKorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
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KANTOR PUSAT

: AP.0572
: STTD.AP-240lPM.22l20lg
: 2019

: KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan

: STTD.KAP-000121 PM.22120t7



PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk

Rekomondasi Komito Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Pubtik (AP) dan Kantor Akuntan
Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisl untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Komite Audit merekomendasikan penggunaan iasa
AP Rusli dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, tlawar dan Rekan (RSil lndonesia).

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud adalah
sebagai berikut:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

13/POJK.0E2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan, diatur bahwa dalam menyusun rekomendasi penunjukan
AP dan/atau KAP, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP,
b. ruang lingkup audit,
c. imbalan .iasa audit,
d. keahlian dan pengalaman AP. KAP, dan Tim Audit dari KAP,
e. metodologi. teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP,
f. manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan

Tim Audit dari KAP.
g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut{urut untuk

kurun wahu yang cukup pan,ang, dan/atau
h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan histofls

tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada

2. lndepondonsi AP, KAP dan Orang Dalam KAP
Tim audit yang bertugas adalah andependen sesuai dengan standar dan peraturan berikut ini:
a. Undang-undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011,
b. Peraturan Pemerintah No 20 / 2015 tenlang Praklik Akuntan Publik,
c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2017 tentang SPKN.
d. POJKNo. 13/POJK.0312017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan,
e. Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu 1 yang diterbitkan oleh

lnstitut Akuntan Publik lndonesia (lAPl),
f. Standar Audit yang diterbitkan oleh lAPl, dan
g. RSM /ntematbnal Qual,ty Assurance and Risk Containment Policies.
Tidak terdapat hubungan personal, pemberian .iasa profesional lain atau hubungan bisnis
antara RSM lndonesia dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi RSM
lndonesia sebagal Auditor Perusahaan

Pihak AP dan KAP telah memberikan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, yang
intinya berisikan sebagai berikut:
a. Senantiasa menjuniung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi.
b. Tidak mempunyal benturan kepentingan (conflict of intercsf) dengan PT Waskita Karya

(Persero) Tbk.
c. Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun

baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya benturan kepenlingan.
d. Tidak akan menerima pemberian/hadlah dalam bentuk apapun dari setiap Perseroan atau

pihak ketlga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan
adanya benturan kepentingan.

e. Tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada level apapun dan kepada seliap Perseroan atau
pihak ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan.
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Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Ka tor Akuntan Publik

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit
a. Pemeriksaan Laporan Keuangan dan memberikan pendapau opini atas Laporan Keuangan

Konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia,
terdiri dan:
1) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak

disesuaikan dengan penyajian dan pengungkapan berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") Nomor: Vlll.G.7 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tentang Penyaiian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Emilen atau Perusahaan Publik:

2) Laporan Keuangan Anak Perusahaan yang terdiridari:
PT Waskita Beton Precast Tbk.
PT Waskita Toll Road dan Entitas Anak
PT Waskita Karya Realty dan Entilas Anak
PT Waskita Karya lnfrastruktur dan Entitas Anak

3) Laporan Keuangan Entitas Anak (melalui kepemilikan tidak langsung) yaitu
a PT Waskita Sangir Energi
b PT Waskita Wado Energi
c PT Cimanggis Citlilung Tolways
d PT Trans Jabar Tol
e PT Pemalang Batang Toll Road
f) PT Sriwrjaya Makmore Persada
g) PT Waskita Bumi Wira
h) PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
i) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
i) PT Tol Teluk Balikpapan
k) PT Waskita Fim Perkasa Reatti
l) PT Waskita Modem Realty

4) Laporan Keuangan Entitas Asosiasr. yaitu:
a) PT Waskita Transjawa Toll Road dan Entitas Anak
b) PT Peiagang Pemalang Toll Road
c) PT Semesta Marga Raya
d) PT Transja\i,a Paspro Jalan Tol

Melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan untuk menghasilkan Laporan Lainnya berupa:
b. Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun yang berakhir

tanggal 31 Desember 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
c. Melakukan Audit dan Memb€rikan Pendapal atas Kepatuhan terhadap Ketentuan dan

Peraturan Perundangan serta Pengendalian lnternal untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 3'l Desember 2019 berdasarkan Pemyataan Standar Auditing (PSA) 52 yang
diterbitkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia (lAPl) dan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
lndonesaa (BPK Rl) untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Termasuk didalamnya Kelaatan
pada ketentuan Anggaran Dasar dan Kelentuan lnternal PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Laporan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga mencakup
kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususnya Pasal 102
berkaitan dengan Peniaminan Asel dalam rangka penankan pinjaman.

a
b
c
d
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Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akunt n Publik

d. Penilaian dan memberikan pendapat atas Laporan Evaluasi KinerJa PT Waskita Karya
(Persero) Tbk unluk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan
Keputusan Menteri Negara BUMN Rl Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

e. Menerbitkan Lapo'an Managemenl Lettet atas Pengendalian lnternal untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan
Entrtas Anak (jika ada).

4. lmbalan Jasa Audit
Tender pengadaan KAP RSM lndonesia telah dilakukan melalui lelang terbatas atas
penugasan audil laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku 2018, dengan mengundang tiga 3 KAP yaitu KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar dan Rekan (RSM), l(AP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (BDO). dan
XAP Hendrawinata Henry Erwin & Sumargo (Kreston).

Untuk penugasan melakukan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019. Komite Audit telah melakukan klarifikasi dan
negosiasi atas ruang lingkup audit dan penawaran biaya jase audit pada tanggal 23 April 2019.
Komite Audit dan KAP RSM telah sepakat bahwa imbalan Jasa audit untuk seluruh ruang
lingkup penugasan audit yang disebutkan pada angka 3 di alas adalah sebesar
Rp 3.475.000.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima jtna rupiah).

5. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP
RSM di lndonesia merupakan member firm dari RSM. RSM adalah network kanlor akuntan
dan konsultan terbesar ke-enam di dunia dan penyedia layanan pajak terbesar ke-6 secara
global yang memiliki lebih dari 800 kantor di lebih dari 120 negara dengan lebih dan 43.000
staff.

RSM di lndonesia didirikan pada tahun 1985 dan tumbuh menjadi perusahaan jasa t€rintegrasi
profesional AAJ Associates, kemudian RSM AAJ. dan sekarang RSM lndonesia. RSM di
Indonesia telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun di lndonesia, dan RSM lelah beroperasi
secara global selama lebih dari 50 tahun. Mele$/ati 3 dekade kehadiran di lndonesia, RSM
memiliki 600 staf selama musim sibuk dengan kantor di Jakarta dan Surabaya, dan dapat
diposisikan sebagai urutan k+5 diantara perusahaan audit, pajak & advisory sejenis di
lndonesia.

Tim yang terdiri dari parher,praktisi dan staf, membantu menciptakan solusi bisnis yang kuat
dengan pendekatan lerpadu, menggabungkan wawasan dan inovasi dari berbagai disiplin
yang menggunakan pengetahuan dan induslri bisnis mendalam dengan keahlian professional
untuk membantu klien rnelebihi harapan mereka dalam menghadapi kompleksitas lingkungan
bisnis global.

6. metodologi, teknik dan 3erana audit yang digunakan KAP
RSM lndonesia menggunakan pendekatan metodologi audit yang berbasis risiko (nsk-basad
audir) yang didasarkan pada pemahaman atas PT Waskita Karya (Persero) dan Entitas Anak
yang meliputi pemahaman atas. antara lain
- Siklus, proses dan model bisnis Perusahaan,
- Aspek pengendalian intemal dan sistem informasi, dan
- Kondisi industri Perusahaan masing-masing b€rdasarkan regulasi yang relevan seperti:

peraturan Pemerintah dan peraturan perpa.iakan.
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Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publlk

Menerima Pra-Perencanaan Perencanaann

- Cek lndependensi
- Konflik Kepentingan
- Risiko Penugasan

- Risiko Fraud
- Risiko Basnis
- Risiko Akuntansi

Penilaian Risiko
Materialitas
Respon Audit

su an Usaha

Seluruh risiko terindentifikasi akan dilaporkan dalam suatu ringkasan dan tanggapan (Risk
Repolt) untuk selanjutnya direncanakan prosedur audit lebih lanjut

Berdasarkan hasil penaksiran risiko selama tahap pra-perencanaan, RSM rnelakukan
perencanaan audit agar dapat menyusun strategi audit dan melaksanakannya dengan cara
yang efektrf. Suatu audit dirancang untuk memberi keyakinan memadai bahwa setiap salah
saji material yang teriadi akan terdeteksi.

Tim audil akan mengembangkan dan rnendokumentasikan:
1. Perencanaan audit keseluruhan yang menjelaskan cakupan dan pelaksanaan prosedur

audit, dan
2. Suatu program audit yang menetapkan sifal, saat dan luas prosedur audit yang

direncanakan untuk mengimplementasikan perencanaan audit keseluruhan.

Tahap perencanaan audit meliputi:
1 . Penetapan materialitias;
2. Garis besar pendekatan audit keseluruhan:
3. ldentifikasi area audit signifikan;

4

ldentifikasi Awal Area Risiko juga dilakukan melalui Penilaian Risiko dan Respon Audit;
- Prosedur penilaian risiko dllakukan unluk mengidentifikasi area yang mengandung risiko

kesalahan penyajian material,
- Area tersebut akan dievaluasi secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan audit, dan
- Sifat dan luas pengujian audit yang spesifik disusun dan dikembangkan untuk merespons

area yang mengandung risiko kesalahan penyalian material

Tahapan audit terdiri dari Risk A$esment Pelaksanaan dan Pelaporan Audit.

Pada Tahap Risk Agsesment. RSM melakukan penilaian sejak menenma penugasan, pr+
planning dan planning, yang meliputi kegiatan- kegiatan:

Pada tahap pra-perencanaan RSM melakukan beberapa prosedur untuk memperoleh
pemahaman dan penaksiran risiko atas beberapa hal yang mellputi:

1 . Bisnis entitas;
2. Proses pelaporan keuangan,
3. Pengendalian internal terkait dengan pelaporan keuanganl
4. Sistem informasi teknologi terkait dengan proses p€laporan keuangan;
5. Fungsi intemal audil:
6. Kelangsungan usaha;
7 Laporan keuangan in-house interim dan akhirtahun,
8. Risiko bisnis Perusahaan;
9. Risiko fraud Perusahaani dan
10. Risiko akuntansi.
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Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Ka tor Akuntan Publik

4. Strategi audit dalam melakukan pengujian efektifitas pengendalian intemal;
5. Perencanaan staff dan deskripsi keria masingmasing; dan
6. Jadwal dan anggaran biaya.

Pada Tahap Pelaksanaan Audit di lapangan. tim audit akan menerapkan seluruh program
audil (entity-wide prcgram) yang sudah ditentukan, melakukan evaluasi terhadap bukti, dan
memberi kesimpulan atas kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian akan terdiri dari
pengujian substantif saia terhadap transaksi-transaksi atau Pengujian Terhadap
Pengendalian lntemal yang dikombinasikan dengan Pengujian Substantif.

WA3'OIA IN OUSTRI KONSTRUKSI

Pengujian Pengendalian lntemel (Test Of ControUTOC)
TOC adalah prosedur yang dirancang untuk mendapatkan buKi untuk mengevaluasi
keefeldfan desain dan operasi dari "Key Contrcr (yailu kebiiakan dan prosedur struklur
pengendalian intemal). Key Control ini telah dipahami dan didokumentasikan selama tahap
pr+.planning.
TOC dilakukan hanya pada Key Control yang dirancang Perusahaan untuk rn€ncegah, atau
mendeteksi dan mengkoreksi, salah saji material pada suatu asersi laporan keuangan.
Prosedur yang dilakukan adalah:
- Permfntaan keletangan (lwuiry\;
- Observasi;
- lnspeksi, dan
- Reperformasi.

TOC dikelompokkan pada masing-masing siklus bisnis, yaitu:
- Pendapatan yang meliputi aktivitas: Jasa Konstruksi, Penjualan Precast Pendapalan Hot€|,

Pen ualan Energi, Pendapatan Jalan Tol, Pendapatan Properti, dan Se{.a Gedung dan
Peralatan

- Perbendaharaan dan Pinjaman (Treasury and Loan)
- Manajemen Persediaan (Persedaaan Konstruksi, Precast, dan Properti)
- Pengeluaran Operasional (Proyek dan Precast) dan Pengeluaran lnvestasi
- Hak Pengelolaan Jalan Tol dan Aset Tetap
- Penggaiian
- Desain dan operasi aktivitas pengendalian pada masing-masing siklus bsnis menjadi

obyek pengujian.

Pengujien Substantif
Pengu.iian Subtantif dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu Pengujian Analitis dan Penguiian
Rinci.
Pengujian Substantif Analitis (SARP)
Pengujian subslantif analitis mencakup pertimbangan perbandingan informasi keuangan
entitas dengan iumlah atau ratio ekspektasian auditor. Prosedur yang dilakukan adalah:
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempangaruhi saldo akun,
- Mengestimasr jumlahekspeklasian:
- Membandingkan iumlah ekspeklasian denan saldo tercatat:
- lnquiry manajernen .iika terdapat varian yang signifikan dan menguatkan penjelasan

tersebut dengan buKi independen yang sesuai,
- Jika perlu. revisi asumsi dan ulangi prosesnya: dan
- Menyimpulkan kewajaran saldo yang dilaporkan.
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Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik
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Pengujian Rinci Oest of Deta'l / TOD)
Tujuan dari TOD adalah untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa salah saji material
yang mungkin ada dalam saldo akun atau kelas transaksi telah terdeteksi. TOD ini
dikelompokkan menjadi tiga kategora. yaitu:
- Prosedur umum, yaitu membaca Notulen Rapat, Kontrak dan Perjanjian,
- Prosedur seperti pemeriksaan catatan akuntansi, uji cut-off dan pengujian konsistensi data

dan informasi yang dihasilkan oleh komputeri dan
- Penguiian dimana auditor menggunakan strategi scoping atau pengambilan sampel untuk

memeriksa item secara rinci agar memperoleh buKi audit yang memadaa.

Pada Tahap Pelaporan, aktivitas audit yang akan dilakukan meliputi:
1. Melakukan evaluasi dari hasil audit sampai kepada kesimpulan dari laporan keuangan;
2. Memperoleh surat pemyataan manaiemen dari Perusahaan;
3. Melakukan prosedur analitis akhir untuk mengkonrirmasikan kesimpulan yang didapat

dalam pekerjaan lapangan;
4. Penyusunan ringkasan temuan audat, akuntansi, dan bidang usaha yang akan

didiskusikan dengan Perusahaan;
5. Melakukan review atas kejadian setelah tanggal pelaporan (subseguent event revieo

untuk memastikan bahwa hal-hal yang matenal dan signfikan telah diungkapkan dalam
laporan; dan

6. Menyiapkan draft dan finalisasi laporan auditor.

Penggunaan Tenaga Spesialis
Dalam audit, RSM melibatkan spesialis yang berpengalaman di bidangnya untuk mendukung
pelaksanaan audit. Tujuannya adalah untuk memperkaya perspeklif dalam penilaian atas
risiko dan pengembangan rencana audit serta implementasi audit yang efisien dan efektif.
Keterlibatan spesialis dalam beberapa aspek tertentu iuga membantu RSM dalam
menentukan luasnya pengujian substantif, sehingga efisiensi dari prosedur audit dapat
tercapai tanpa mengorbankan kualitas audil.

Adapun spesialis yang dilibatkan dalam pendekatan audit RSM adalah sebagai berikut:
1. Spesialis Teknologi lnformasi (lT Audit)

Keterlibatan Spesialis Teknologl lnformasi RSM mencekup reviu terhadap nsiko
pengendalian internal lT Perusahaan khususnya untuk aplikasi dan sistem yang
berhubungan dengan proses pelaporan keuangan. Selain itu. tim spesialis teknologi
informasi RSM iuga akan membantu dalam penguJian akurasi, kelengkapan, validitas, dan
cul-offtransasksi yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem.

Spesialis Ahla Konstruksi Teknik Sipil
Keteflibatan Spesialis Ahli Konstruksi Teknik Sipil mencakup:
- Reviu lerhadap risiko pengendalian internal Perusahaan terhadap perencanaan,

pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan konstruksi;
- Memberikan arahan kepada auditor terkait resiko operasi dari proyek yang adai
- Memberikan arahan kepada audilor dalam pemilihan sampel dan secara sampling ikut

serta dalam pemeriksaan kunjungan proyek,
- Untuk proyek yang meniadi sampel audit, melakukan reviu terhadap status proyek

yaitu kesesuaian progress yang tercatat dengan kondisi fisik berdasarkan analisa dari
segi teknik sipil.
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Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik
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Dukungan Praktek Pekerjaan
RSM didukung dengan kumpulan perlengkapan dan pengetahuan yang mengarahkan tenaga
profesional RSM dalam menjalankan tugas, antara lain dengan RSM ConnecL suatu situs
online untuk anggota RSM. RSM. melalui Technical Commiftees and Centres of Exallence.
memelihara dan menyedrakan pedoman dan perlengkapan atas implementasi, dokumentasi
dan komunikasi berupa Quality Assurance and Risk Containment (QARC) policies and
procedures. QARC tersebut termasuk RSM Audit Melodologi dan perlengkapan tertentu yang
dikembangkan untuk jasa Perpajakan dan Risk Management. RSM juga menggunakan
perangkat lunak audit (AAJsmart) untuk mengefektiflGn prosedur dan dokumentasi audit.

Mekani3me Komunikasi yang Berhubungan D€ngan Kepentingan Audit
RSM akan melakukan koordinasi secara reguler dengan Perusahaan dan mendiskusikan
p€rmasalahan yang dihadapi selama berjalannya pemeriksaan di lapangan untuk memelihara
ketersediaan informasi, agar setiap hambatan dan masalah yang dihadapi dapat dlselesaikan
dengan baik. Dengan demikian penugasan dapat ber.ialan dengan lancar dan laporan dapat
diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Kemajuan pekerjaan secara reguler akan didiskusikan dengan manajemen Perusahaan dalam
suatu rapat koordinasi yang antara lain membahas realisasi rencana pemeriksaan se€uai
dengan rencena kerja pemeriksaan, pengungkapan permasalahan yang ditemukan dari hasil
pelaksanaan pemeriksaan; dan pengungkapan kendala yang dihadapi dalam proses
pemeriksaan. ialan keluar yang telah ditempuh, dan akan dilaksanakan.

Diskusi dan permintaan keterangan dilakukan dengan:
- Direksi: Direktur Utama dan Direhur Keuangan
- Pihak yang bertanggunjawab atas tata kelola: Dewan Komisaris atau Komite Audit
- lnternal Audit
- Pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan terkait dengan risiko fraud

Materi komunikasi dengan pihak-prhak dimaksud antara lain sebagai berikut:
'1. Komunikasi dengan Dalan Komisaris atau Komite Audit

Saat dan materi komunikasi dengan Oewan Komisaris atau Komite Audit akan mengacu
pada SA 260 "Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjarvab atas Tata K6lola"

2. Komunikasi dengan Tim Counterpan
RSM bermaksud untuk melakukan diskusi secara periodik, baik melalui pertemuan
langsung atau email mengenai progres pekeoaan dengan tim counterpad yang ditunluk.
Jadwal pertemuan akan ditentukan dan disampaikan sebelumnya.

3. Komunikasi dengan Tim Experl Mana,iemen, yang meliputi:
- Altuaris independen: untuk memben keyakinan memadai bahwa perhitungan imbalan

keria jangka panjang telah dihitung d€ngan andal
- Penilai independen: untuk mendalami lebah lanjut potensi isu audit sehubungan dengan

.iumlah terpulihkan atas aset tetap
- Penasihat hukum: untuk mendalami lebih lanjut potensi isu audit sehubungan dengan

permasalahan hukum yang sedang dihadapi Grup
4. Komunikasi dengan htemal Audit, dalam rangka ponggunaan peker,aan intemal audit

sesuai SA 610.
5. Komunikasi khusus terkait dengan penilaian Fraud Risk

Untuk menerapkan SA 240, diperlukan sesi khusus untuk mendiskusikan risiko fraud unluk
memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas salah saji matorial yang
disebabkan oleh fraud.
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PT. WASKITA KARYA (Persero) rbk
wAsxfa li.l DUSTRI KON STRU l( S I KOI,!ITE AUDIT

G.durE w.t'|,t I MT Hrryo.o r(.e No 10 Ctua.g-JakaG 
'33.ro. 

Telp 1021)850E5t0 6508520.Fars r0?l)E508506.wasr,t @eisl,ta@d. rty wa6r6 co d

Rekomendasi Komite Audil dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publlk
drn/ateu Kantor Akuntan Publik

7. l{anfaat frasr, e}6 peepectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan
Tim Audit dari KAP
Keputusan untuk mengganti auditor sangatlah tidak mudah, apalagi ketika masa penugasan
audit sedang berlangsung. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada langgal 1 Oktober 2018, "OJK
mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana
Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan serta Pembalalan pendaftaran KAP Satrio,
Bing, Eny dan Rekan lDeloittel berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audrt
Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak
dan dilarang untuk menambah klien baru.'

Untuk itu, Komite Audit lelah melakukan tahapan pengadaan KAP pengganti dengan lelang
terbatas mengingat keterbalasan waktu dan jadwal KAP yang ketat, serta peraturan internal
PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menetapkan RSM lndonesia sebagai KAP yang
melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit tahun 2018.

Dengan pengalamannya melakukan audit terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan
Entitas Anak Perusahaannya, RSM telah berhasil menyelesalkan tugasnya dengan baik.
Sementara itu, untuk tahun 2019, KAP Big Fourlair,nya tidak independen mengingat KAP A C
dan KAP EY sedang ada perikatan keia dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sementara
itu, KAP KPMG tidak memberi jasa audit ke BUMN.

8. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut
untuk kurun waktu yang cukup panjang
Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah meminimalisir potensi risiko atas
penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama untuk kurun waktu yang cukup paniang dengan
membatasi penggunaan ,iasa audit atas anformasi keuangan historis tahunan dari AP yang
sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-
lurut (Pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor '13POJK.03/2017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan). yaitu: Leknor Joni (KAP RSM. 2016), Parlindungan Siahaan (lGP Deloine, 2017)
dan Rusli (KAP RSM 2018. 2019).

9. Hasil evaluasi atas pelaksenaan p€mberian ja3a audit ates informa3i keuangan hiltoris
tahunan oleh AP d.n IGP pada periode 3ebelumnya
Secara keseluruhan, AP dan KAP dalam mengaudit laporan keuangan historis periode
sebelumnya telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tems of reference dan
Standar Audit yang berlaku. AP dan KAP juga telah memberikan perubahan-p€rubahan
signfikan bagi manajemen PT Waskrta Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak dan membenkan
hasil audit yang lebih dipercaya oleh pemegang saham dan pasar.

Ketua Komite Audit
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

+B
rt
I
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Komisaris lndependen
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RISALAH

RAPAT T'MT'M PEMEGANG SAHAM TAIII,'NAN

"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TbK" ..

disingkat "PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk"

-Pada had id, I(anis, teggal 9-5-2019 (scmbilan Mei dua ribu scmbilaa bclas). -

-Pulol 1028 WIB (scpulub larat dua puluh &lapan mcnit Wattu Indoncsia 
--

bagian Bamt). 
r:

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjaaa Hukun, Magistcr Kcnotriatar\ Notaris di -- ,,

Kota Administasi Jakana Sclaun, dcngan dihadiri para saksi yang saya, Notaris.

kcml dan akarr discbut pada bagian akhir akta ini:

untuk dan atas pennintaan dari Direksi perscroan tcrbatas

.PERUSAEAAN PERSEROAN (PERS|ERO) PT WASKITA KARYA

Tbk'alau di5ingkat *PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk"; suatu ,.

perscroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasalkan hukum Negara l!

Republik Indonesiq bcrkcdudukan di Kota Jakarta Timur dan bcralamat di

Gedung Waskita, Jalan Mas Tirtodamo Haryono Kaveling Nomor 10 ---
Cawang, Jakarta Timw 13340; yang Anggaran Dasamya telah diubah ----
secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang --
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk :

selanjutrya disebut'UUPT), sebagaimana diumumtan dalam Berita --- . 
E

Negara Republik Indoncsia tertanggal 3-2-2009 (tiga Pebruari dua ribu --
scmbilan) nomor 10, J&nlehan nsrnsl 3259D009; Anggaran Dasar ----
p€rscroan terbatas terscbut telsh diubah kembali sebagaimana dimuat ---

t-

- skta tertanggal 20-7-20 I 0 (dua puluh Juli dua ribu sepuluh) -----
nomor 140, yug minutanya dibuat diha.lapan AULIA TAUFANI,

Sujana Hukum, yang pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, -
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan atas

penrbahan anqg:arap dasamys telah ditcrims dqn dicstat olch -----:

Nomor : 23



Mentcri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Rcpublik Indoncsia scsuai

suratnys t€rttrggal 27-7-2010 (dua pulub tujuh Jttli dua ribu 

-scpuluh) nomor AHU-AH.Ol.l0-19055;

akta tcrtanggal 24-10-2012 (dua puluh cmpat Oktobcr dua ribu dua

bclas) nomor 57, yang miautanya dibuat dihqdapran f'{ffiIi{H 
-

HELMI, Sarjaaa Hukurn, Notaris di Jakarta dan tclah mandapat -*
persctujuan dari Mcntcd Hukum d." Hak Asasi Manusia Rcpublik

Indonesia dengen Surat Kcpuoxonya tefiaoggsl 2+1G,2012 (dua -

puluh empat Oktobcr dua ribu dua belas) nomor

AHU-5499.AH.01.02 Tahu 2012 seatr tclah diumunkan dalam -

Bcrita Ncgara Rcpublik Indoncsia tedanggal 3l-5-2013 (tiga puluh

sanr Mei dua ribu tiga bclas) nomor 44, Tambahan nomor --_
6r 819120r3;

akta tcrtanggal 29- I -20 I 3 (dua puluh scmbilan Januari dua ribu 
-

tiga bclas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadspatr Notris 
-

FATIIIAH I{ELMI, Sarjana Hukun tcrscbut datr pcobcritahuan --
atas perubshan anggarap dasuaya tclab dircri-s a"n dicalat oleh -
Mcatri Hukum dan llak Asasi Manusia Rcpublik Indoncsia scsuai

suratnya tqt&ggal +2-2013 (cmpat Pebruari dua ribu tiga bclas) -
nomor AIIU-AH.OI.10-03143 scrta tclah diumumkal dalan Bcrita

Negara Rcpublik lndoncsia tcrtanggal 28-3-2014 (dua puluh 
--

delapan Marst dua ribu cmpat belas) nomor 25, Tambahan nomor -

1135firt014;

akta tcdsnggal 3-2-20 I 5 (tiga Pcbnuri dua ribtr lime belas) .--_-
nomor 2, yang miautanya dibuat dihadapan Notaris FATHL{I{ ...-

HELM, Srjana Hukum tcrsebut dan panbcritahuan atss --_.
penrbahan anggaran dasamya telah diterima dan dicatqt olch .--_
Mcntcri Hukum dan rlak Asasi Manusia Republik Indoncsia scsuri

srratDya tqtanggat S2-2015 (crnpat Pcbrosd dua ribu limr bclss) -

nomor AHU-AH.0 I .03{0073 I 6; 
-



Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ---.
dalam rangka penyesuaian dengan Peratuan Otoritas Jasa Keuangan -
(untuk selanjutnya disebut *OJK') nomor 32/POJK.04/2014 tentang -
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK nomor 33/POJK.04l20l4 ------

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Penrsahaan Publik.

sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 244-2015 (dua puluh

empat April dua ribu lima belas) nomor 85, yang minutanya dibuat ---
dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut dan --
pemberitahuan atas perubahan anggaran a"samya telah diterima dan ---

dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----"
Indonesia sesuai suramya Ertanggal 29-4-2015 (dua puluh sembilan --
April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.0l .03-092841 l: dan diubalr

kembali dengan:-

- akta tertanggal 4-2-2016 (empat Pebruari dua ribu enam belas) ---.
nomor 6, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris FATHIAH ---
HELMI, Sarjana Hukum lersebul dan pemberitahuan atas ----------

perubahan anggaran dasamya telah diterima dan dicatat oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sesuz,r

suratnya tertanggal 5-2-2016 (lima Pebruari dua ribu enam belas) --

- akta tertanggal 25- l l -2016 (dua puluh lima Nopember dua ribu ---
enam belas) nomor 50, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris --

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut dan pernberitahuan ---

atas penrbahan anggaran dasamya telah diterima dan dicatat oleh --

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sesui,r

suratnya tertanggal 25-l l-2016 (dua puluh lima Nopember dua ribLr

enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0102149:

- akta tenanggal l5-3-2017 (lima belas Maret dua ribu tujuh belasl --

nomor 38, yang minutanya dibuar dihadapan Notaris FATI IIAI I - -

nomor AHU-AH.O1.03-001661 I :



HELMI, Sarjana Hukun tersebut dan pemberitahuan atas

perubahan anggaran dasamya telah diterima dan dicatat oleh ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

'lndonesia 
sesuai

suatnya tertanggal l6-3-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh --

aka tenanggal 3l-3-2017 (tiga puluh satu Marcr dua ribu tujuh --
belas) nomor 126, yang minuonya dibuat dihadapan JOSE DIMA -

SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariataru Notaris di ----
Jakart4 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --------
Keputusannya tertan ggal 34-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas)

nomor AHU-0007778.AH.01.02 tahun 2017 serta pemberitahuan --

atas perubahan anggamn dasamya telah diterima dan dicalat oleh -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

suratnya tertanggal 3-4-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) ----
nomor AHU-AH.0 1.03-0 I 235781--

akta tertanggal 12-4-2018 (dua belas April dua ribu delapan belas) -

nomor 41, yang minutanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, --

Sarjana Hukum tersebu dan pemberitahuan atas perubahan -..----

anggaran dassmya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -------

tertanggal 234-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas)

nomor AHU-AH.0 1.03-0 I 58779:

belas) nomor AHU-AH.0 1.03-01 I 8330i --------------

aku tertanggal 8- I -20 I 9 (delapan Januari dua ribu scmbilan belas)

nomor 9, yang mirutanya dibuar dihad.pan Notaris FATHLAH --
HELMI, Sarjana Hukum tersebut dan p€mberitahuan atas

perubahan anggaran dasamya telah diterima dan dicatat oleh -*--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

suratnya tertanggal 9-l-2019 (sembilan Januari dua ribu scmbilan -

belas) nomor AHU-AH.0I.03-00 I 0978;----------_._---



-sutunn anggola Direksi dan anggota Dewan Komisaris persercan -------.

terbatas tersebut termuat dalam akta tcrtanggal 124-2018 (dua belas -- -

April dua ribu delapan belas) nomor 42 yang minutanya dibuat -------
dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut; ------.

(untuk selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ----------

PT WASKITA KARYATbk" disingkat "PT WASKITA KARYA ----------

(PERSERO) Tbk" tersebut dapat disebut juga dengan "Per:erorn", ----------

"\ ASKITA" atau "Perusrheen")i ----------
-relah berada di Grand on Thamrin Ballroom, Lobby Level. Hotel Pullman -----
Jakarta. Jalan Mohammad Husni Thamrin Kaveling 59. Jakana Pusati

-untuk membual berita acsra tenong segala sesuatu )'ang hendak dibicarakan da :

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut ---

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Rrpat"), yang diadakan pada hari, --

tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal aku ini. ---.
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya hrada di hadapan saya. Notaris. dengan ---
dihadiri saksi-saksi yang sama. anggota Dewan Komisaris. Direksi dan Pemegan -

Saham Perseroan yaitu: -----------
Tuan Doktorandus BADRODIN HAITI. lahir di Jember, pada tanggal ---
24-1-1958 (dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus lima puluh ------
delapan), Warga Negara lndonesia- Kepolisian Republik lndonesia ------
(POLRI). benempat tinggal di Jakarta Jalan Mohammad Kahfi I nomor --

34. Rukun Tetangga 008. Rukun Warga 004, Kelurahan Jagakarsa, ---------

Kecamatan Jagakarsa, Jakana Selatan pemegang Kafiu Tanda Penduduk -

nomor 31740924075E0001 . yang fotokopinya diletakan pada minuta akta -

tnt

-menurul keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Komisaris Utama Perseroan:

2. Tuan MUHAMMAD AQIL IRHAM. lahir di Kota Bumi. pada tanggal -.

'l l-12-1969 (sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh

sembilan). Warga Negara Indonesia. Pegawai Negeri Sipil, benempat --'

l.



(sembilen rstus sembilen puluh milier tujuh rrtus sembilen juta -

lima retus tujuh ribu sembilen rrtus enrm puluh enrm Rupieh) -
ditetrpkan sebegei dividen tunri, sehingga dividen brgirn Negere

Republik Indonecia ates kepemilikan 66,04% (enem puluh enem -

kome nol emprt) srhsm sebcsar Rp654.225350.350,- (enrm rrtuj

lime puluh empet miliar dus ratus dua puluh lima juta tigr ratus

lime puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).-

sebeser 757" (tujuh puluh limr percen) atru ---------------

Rp2.972.128.523.E99,- (dua triliun sembilen rrtus tujuh puluh dur

milirr serrtus dur puluh delapan juta limr rrtus due puluh tige -
ribu dehpen ratus sembihn puluh sembilen rupiah) sebrgei ----
saldo laba yang belum ditetapkan penggunrannya.

') Memberiken wewenang dan kuesa kepeda Direksi Perseroan dengan

hrk substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenri trtr ctra drn --

peleksaneen pembrgirn dividen tunai tersebut s$uri dengen ---------

ketenturn yang berlaku, termasuk melakukan pembulrtcn ke etas ---

uDtuk pembry!r.n dividen per srhem.-------

III. Memasuki Mrtr Acrrr Rapat Ketiga. yaitu: --------------

"Penetapen Kentor Akuntan Publik untuk melakukrn Audit Lrporrn ---

Kcuangrn Peneroen den Lrporen Tehunrn Peleksrnaan Progrem -------

Kcmitrren den Bine Lingkungan untuk Tahun Buku yeng berekhir ---
pede tenggel 3l-12-2019 (tiga puluh setu Desember due ribu sembilen --
beles)."----------

-Pimpinan Rapar mernpersilakan tuan VIKTOR S. SIRAIT (nuna lengkap tidak -
diketahui), dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen untuk --------
menyampaikan penjelasrn kepada Rapat berkenaan dengan Mata Acara Rapal --
Ketiga dari Rapat.--------

-Selanjuurya tuan VIKTOR S. SIRAIT (nama lengkap tidak diketahui) benindak -

dalam kedudukannya tersebur menyampaikan penjelasan kepada Rapat berkenaan

dengan Mata Acara Rapat Ketiga dari Rapat yang pada pokoknya sebagai ---



" 1. Evaluasi penunjukan Kartor Akuntan Publik telah dilalcukan oleh Dewan --
I

I Komisaris dan Komite Audit Perseroan.--------
I

| 2. Kantor nkunun Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekur telah -
menunjukan kinerja yang baik dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan -

Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan ---
memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai auditor eksternal untuk -------

melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT WASKITA -----

KARYA (Persero) Tbk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

3. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Ar)'anto, Mawar &

Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, ---..
Evaluasi Kinerja, Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dan pengendalian inrcm sena Laporan Pela*sanaan Program Kemitraan dan

Program Bina Lingkungan (PKBL) PT WASKITA KARYA (PERSERO) --

Tbk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).'L---------

-Setelah mendengarkan penjelasan ruan VIKTOR S. SIRAIT (nar.ra lengkap tidak

diketahui) tersebut berkenaan dengan Mata Acara Rapat Ketiga, selanjutnya ----
Pimpimn Rapat memberikan kesempalan kepada para pemegang saham dary'arau -

kuasa/wakilnya untuk mengajukan pertanyarm atau tanggapan atas pcnjelasan ---

yang telah disampaikan tersebut.

-Oleh karcna tidak terdapat pemegang saham dan/auu kuasa/wakilnya yang ----
mengajukan pertanyaan. tanggapsn alau usul atas penjelasan Mata Acara Rapat --
Ketig4 selurjutnya Pimpinan Rapat mengajukan usul keputusan Mata Acara ----
Rapat Ketiga sebagai berikut:

l. Menyetujui penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi --
Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan *-
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan ---
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku --
yang berakhir pada tanggal 3l-12-2019 (tiga belas Descmber dua ribu -----
sembilan belas).-



2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetspkan bcsaran imbalan jasa audit. penambahan ruang lingkup --
pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor --

akuntan publik tersebut.---------

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham Seri A Dwiwama -

untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor ------

Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf. Aryanto, Mar,rar & Rekan karena sebab -
apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Progmm ----
Kcmitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perscroan Tahun Buku 2019 (dua -

ribu sembilan belas). -----------

J

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau -
kuasa/wakilnya Perseroan yang menyatakan tidak sctuju dadatau abstain -----'
s€hubungan dengan usul keputusan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga dari -

Rapal. dan mempersilakan saya" Notaris untuk membantu pmses pernungutan ---

-Oleh karena terdapat pcmegang saham dan/atau kuasa/wakilnya Perseroan yang -

menyatakan tidak s€tuju atas usul keputusan Mata Acara Rapat Ketiga tersebul -
maka sayg Notaris melakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan

p€rhitungan suara" ternyata diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: ---
Dalam Mata Acara Rapal Ketiga :

puluh enam jura tujuh ratus tujuh puluh sembilan rihu lima ratus delapan -----

puluh tiga) saham memberikan suara Tidek Setuju atau merupakan

1,6917329/o (satu koma enam sembilan satu tujuh tiga dua sembilan persen 1 -

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat:

delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat

ratus empat puluh lima) saham memberikan suara Setuju atau merupakan ----

a. Pemegang saham yang seluuhnya memiliki 186.779.583 (seratus delapan ---

b. Pemegang saham yang selunrhnya memiliki 10.853.945.445 (sepuluh miliar -



98-30826710/o (sembilan puluh delapan koma tiga nol delapan dua enam tujuh

satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Dengan dgmikia& Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara ---
Rapat Ketiga:

*Rsprt dengro suara terbanyak 10.853.945.4{5 (sepuluh milirr *----
delapan rrtus lima pulub tiga juar sembihn ritus emprt puluh limr ribu

empst rstus empat puluh lima) atau merupaken 983082671"/. (sembilrn

puluh delapan koma tiga nol delepan dul enem tujuh satu perscn) drri -

jumlah seluruh sura yeng dikelurrkrn drhm Rsprt memutuskrn:------

1. Menyetujui penetrprn kembrli Krntor Akuntan Publik (KAP) Amir -

Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan untuk mehkuken jesr audit -
ates Laporrn Keuangen Konsolidesirn Per"serou den Leponn ------
Keuangan Pehksanean Program Kemitreen dan Bina Lingkungen --
(PKBL) Perseroan Tshun Buku yang berrkhir pade tanggrl 

-----
3l-12-2019 (tigl belrs Desember dua ribu sembilen belas).--------

2. Memberikan pelimpeh!n kewenangrn kepade Dewan Komiseris ----
Perseroan untuk menetspkan beslrrn imbelen jasa rudit, ---:----
penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan drn -----------

persyrritan lainnya yang wajar begi kantor okuntrn publik ------
tersebut.----------

terlebih drhulu mendapetkrn persetujuan tertulis PeEegrtrg S.h.m -

Seri A Dwiwerns untuk menetrpkan Kentor Akuntrn Publik -------
penggrnti drlim hrl Krntor Akuntrn Publik Amir Abedi Jusuf, ----
A4frnto, Mewar & Rekan karena sebab epapun tidek drpat

menyeleseikrn eudit atas Laporan Keurngen Konsolidgsien

Perserorn den Lrporea Keurngan Pelaksenaen Program Kemitrarn

dan Bina Lingkuogan (PKBL) Perscroan Tehun Buku 2019 (dur ribu

sembilsn beles;."------------

IV. Memasuki Mrar Acrrr Rrprt Keemprt. yaitu:

3, Memberikan wewenrng den kursa kepada Dewan Komiseris dengen -


