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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk. 

Nomor: 86   

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh sembilan 

belas Desember dua ribu tujuh belas (29-12-2017),  

pukul 09:30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit- 

Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -

LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister ---------

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ------

Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---

namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ------ 

Tuan DINESH KUMAR, lahir di Bandung, pada tanggal  

21 (dua puluh satu) Desember 1974 (seribu --

sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur 

dari perseroan terbatas yang akan disebut --

dibawah ini, bertempat tinggal di Kota -----

Tangerang Selatan, Komplek Pinehill Blok ---

W.3/12 Sektor 12-5 BSD, Rukun Tetangga -----

008/Rukun Warga 005, Kelurahan Ciater, -----

Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor: 3674012112740001, Warga ----

Negara Indonesia, untuk sementara berada di 

Jakarta;------------------------------------ 

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---

sebagai berikut:--------------------------------- 

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 (delapan -----

belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas), -----

W12’17/PKR-RMPP1 
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bertempat di Ruang New York, Hotel Merlynn Park, 

Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 29-31, Jakarta ---

Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -

Luar Biasa dari:--------------------------------- 

PT. AIRASIA INDONESIA Tbk. (dahulu bernama ------ 

PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk.), suatu ------

perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-

Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di 

Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan AM. Sangaji 

Nomor 11 LM Lantai 3, yang anggaran dasarnya ----

telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 -

tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 

(empat belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -

300, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS ------

DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----

Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 

ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 25 (dua 

puluh lima) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: --

AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;------------------- 

- anggaran dasar tersebut telah mengalami -------

beberapa kali perubahan dan kemudian diubah -----

seluruhnya disesuaikan dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -

Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas -

Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang -
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Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ---------

Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta -

tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima ---

belas) Nomor: 70, yang dibuat dihadapan Notaris -

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, ------

Sarjana Ekonomi, Magister Hukum tersebut, yang --

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----

Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----

database Sistem Administrasi Badan Hukum --------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 

(dua ribu lima belas) Nomor: -------------------- 

AHU-AH.01.03-0953131;---------------------------- 

- akta saya, Notaris tanggal 16 (enam belas) ----

November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 39, --

yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ---

tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh -

belas) Nomor: ----------------------------------- 

AHU-0025316.AH.01.02.TAHUN 2017;----------------- 

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -

dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini 

Nomor 81, yang telah mendapatkan persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------

Keputusannya tanggal 29 (dua puluh sembilan) ----

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor:------ 

AHU-0027936.AH.01.02.TAHUN 2017;----------------- 
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- untuk selanjutnya akan disebut juga -----------

“Perseroan”;------------------------------------- 

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam 

akta saya, Notaris tanggal 18 (delapan belas) ---

Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 9;----- 

- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;--- 

a. Memberitahukan mengenai rencana akan -------- 

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia --

(BEI) pada tanggal 21 (dua puluh satu) ------

Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan --

surat Nomor 116/DIR-RMPP/VIII/2017; --------- 

b. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi --- 

sehubungan dengan rencana Perseroan untuk ----

melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-

banyaknya 13.646.387.267 (tiga belas miliar --

enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus --

delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh 

tujuh) saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu melalui iklan dalam surat kabar harian 

Kontan  dan Terbit serta pada situs web PT ---

Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan -

pada tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2017 (dua 

ribu tujuh belas) yang selanjutnya diubah ----

melalui: ------------------------------------- 

1) iklan dalam surat kabar harian Terbit  --- 

serta pada situs web PT Bursa Efek ------

Indonesia dan situs web Perseroan pada --

tanggal 4 (empat) Oktober 2017 (dua ribu -
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tujuh belas); --------------------------- 

2) iklan dalam surat kabar harian Terbit  --- 

serta pada situs web PT Bursa Efek ------

Indonesia dan situs web Perseroan pada --

tanggal 16 (enam belas) Oktober 2017 (dua 

ribu tujuh belas); dan-------------------- 

3) iklan dalam surat kabar harian Terbit  --- 

serta pada situs web PT Bursa Efek ------

Indonesia dan situs web Perseroan pada --

tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2017 (dua 

ribu tujuh belas); ----------------------- 

c. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada -- 

para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat --

kabar harian yang beredar secara nasional, --

yaitu Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan 

situs web Perseroan, yang semuanya ----------

dilaksanakan pada tanggal 30 (tiga puluh) ---

Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas);--------- 

d. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para  

Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar --

harian yang beredar secara nasional, yaitu ---

Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan situs 

web Perseroan, yang semuanya dilaksanakan pada 

tanggal 14 (empat belas) September 2017 (dua -

ribu tujuh belas), sebagaimana telah diralat -

melalui:-------------------------------------- 

1) iklan dalam surat kabar harian Terbit serta  

pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan 

situs web Perseroan pada tanggal 5 (lima) 
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Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); ------ 

2) iklan dalam surat kabar harian Kontan pada  

tanggal 6 (enam) Oktober 2017 (dua ribu ---

tujuh belas) serta pada situs web PT Bursa 

Efek Indonesia dan situs web Perseroan ---

pada tanggal 5 (lima) Oktober 2017 (dua ---

ribu tujuh belas).------------------------ 

- surat-surat kabar yang memuat iklan -----------

pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, -----

masing-masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan 

pada minuta akta saya, Notaris, tanggal 18 ------

(delapan belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh ----

belas) Nomor 9.---------------------------------- 

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ ---

diwakili sebanyak 172.140.200 (seratus tujuh ----

puluh dua juta seratus empat puluh ribu dua -----

ratus) saham atau merupakan 79,69% (tujuh puluh -

sembilan koma enam sembilan persen) dari seluruh 

jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan --

hak suara yang sah yaitu sebanyak 216.000.000 ---

(dua ratus enam belas juta) saham;--------------- 

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan --

dalam Pasal 24 ayat 1 (a) dan ayat (3) (a) ------

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah -

sah susunannya dan berhak mengambil keputusan----

keputusan yang sah mengenai segala hal yang -----

dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda ----

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

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan -
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telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan ---

Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -------- 

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---

tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa  

tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa  

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan- --- 

keputusan sebagai berikut:----------------------- 

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan - 

disetor Perseroan melalui penawaran umum -----

terbatas dengan memberikan Hak untuk Memesan -

Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para ---

pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam -

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -

pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 -

(tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam 

juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua -

ratus enam puluh tujuh) saham baru dari ------

portepel Perseroan dengan nilai nominal ------

sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) 

sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal -

Rp3.411.596.816.750,00 (tiga triliun empat ---

ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh 

enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh 

ratus lima puluh Rupiah); dan----------------- 

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada  

Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan -

segala hal yang diperlukan dalam rangka ------

pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ---

ditempatkan dan disetor Perseroan melalui -
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penawaran umum terbatas dengan memberikan ----

HMETD. --------------------------------------- 

3. Menyetujui setoran modal yang akan dilakukan - 

oleh PT Fersindo Nusaperkasa (“FN”) dan ------

Airasia Investment Ltd. (No.: LL03901) -------

(“AAIL”) selaku pembeli siaga dalam Penawaran 

Umum Terbatas atas seluruh saham sebanyak-----

banyaknya ------------------------------------ 

10.404.000.000 (sepuluh miliar empat ratus ---

empat juta) lembar saham masing-masing sebesar 

Rp1.326.510.000.000,00 (satu triliun tiga ----

ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh 

juta Rupiah) (atau sebanyak 5.306.040.000 ----

(lima miliar tiga ratus enam juta empat puluh 

ribu) saham) oleh FN dan ---------------------

Rp1.274.490.000.000,00 (satu triliun dua ratus 

tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan 

puluh juta Rupiah) (atau sebanyak ------------

5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh ----

tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) ---

saham) oleh AAIL, yang akan dilakukan dengan -

cara inbreng sekuritas perpetual yang dapat --

dikonversi ke dalam saham PT Indonesia -------

AirAsia.-------------------------------------- 

Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan -----

tersebut di atas anggota Dewan Komisaris --------

Perseroan yang terdiri dari:--------------------- 

1. Tuan AGUS TONI SUTIRTO, lahir di Yogyakarta, - 

pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1958 -
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(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), --

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, 

Jalan Cilandak Tengah/7, Rukun Tetangga ------

003/Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, 

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang 

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174061808580005, 

Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris -----

Independen Perseroan; dan--------------------- 

2. Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN, lahir di Selangor,  

pada tanggal 8 (delapan) Juni 1961 (seribu ---

sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, -----

beralamat di Lot 2 & 3, Level 3, Wisma -------

Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Federal -------

Territory Of Labuan, Malaysia, pemegang Paspor 

Malaysia Nomor: D00052503, Warga Negara ------

Malaysia, selaku Komisaris Perseroan;--------- 

telah mengambil keputusan melalui Rapat Dewan ---

Komisaris, satu dan lain sebagaimana ternyata ---

dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris -------- 

PT Airasia Indonesia Tbk. tanggal 29 (dua puluh -

sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), -

fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta --

akta ini (“Rapat Dewan Komisaris”), dan penghadap 

menjamin keabsahan kebenaran identitas dari -----

pihak-pihak yang menghadiri Rapat Dewan Komisaris 

tersebut;---------------------------------------- 

- Bahwa Rapat Dewan Komisaris tersebut telah -

memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat 2 dan ayat 7 ---

anggaran dasar Perseroan dan karenanya keputusan 
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yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut 

adalah sah dan mengikat.------------------------- 

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---

tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan  

dalam Anggaran Dasar Perseroan, para anggota ----

Dewan Komisaris Perseroan telah mengambil -------

keputusan sebagai berikut: ---------------------- 

1. Menegaskan kembali struktur permodalan ------- 

Perseroan sebagai berikut: ------------------- 

Modal Dasar: --------------------------------- 

Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun -----

Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000 (empat ---

puluh miliar) saham, masing-masing dengan ----

nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh -

Rupiah).-------------------------------------- 

Modal Ditempatkan: --------------------------- 

Rp2.671.281.110.250 (dua triliun enam ratus --

tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan ----

puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus 

lima puluh Rupiah) terbagi atas 10.685.124.441 

(sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima 

juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus 

empat puluh satu) saham, masing-masing dengan 

nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh -

Rupiah).-------------------------------------- 

2. Menegaskan kembali susunan pemegang saham ---- 

Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham -

periode 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 

(dua ribu tujuh belas) yang dikeluarkan oleh -
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PT. Bima Registra selaku Biro Administrasi ---

Efek Perseroan sebagai berikut:--------------- 

a. PT FERSINDO NUSAPERKASA-------------------- 

b. MASYARAKAT-------------------------------- 

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi - 

Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, dengan hak subsitusi, untuk melakukan --

segala tindakan yang diperlukan sehubungan ---

dengan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ---

Dewan Komisaris dan dalam rangka pelaksanaan -

serta efektifnya keputusan-keputusan yang ----

tercantum dalam Rapat Dewan Komisaris, -------

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, ------

termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan 

kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun --

seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, -------

menghadap dihadapan pihak atau pejabat yang --

berwenang termasuk notaris, menyampaikan -----

pemberitahuan perubahan anggaran dasar pada --

instansi yang berwenang termasuk menerima ----

pemberitahuan tersebut dari instansi yang ----

berwenang.------------------------------------ 

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut ---

diatas, maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 serta susunan -

pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:  

---------------------MODAL ---------------------  

--------------------Pasal 4 --------------------  

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -------------- 

Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun -----
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Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000 (empat ---

puluh miliar) saham, masing-masing saham -----

bernilai nominal sebesar Rp250,00 (dua ratus -

lima puluh Rupiah).--------------------------- 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -- 

sejumlah 10.685.124.441 (sepuluh miliar enam -

ratus delapan puluh lima juta seratus dua ----

puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu) 

saham atau dengan nilai nominal seluruhnya ---

sebesar Rp2.671.281.110.250 (dua triliun enam 

ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus ------

delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu -

dua ratus lima puluh Rupiah) oleh para -------

pemegang saham dengan rincian serta nilai ----

nominal saham yang akan disebutkan pada bagian 

akhir akta.----------------------------------- 

Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya ---

tersebut menerangkan bahwa susunan pemegang saham 

Perseroan adalah sebagai berikut:---------------- 

a. PT FERSINDO NUSAPERKASA, suatu perusahaan yang  

didirikan menurut dan berdasarkan peraturan --

perundang-undangan yang berlaku di Republik --

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan 

beralamat di Jalan Warung Buncit Raya Nomor --

49, sebanyak 5.306.040.000 (lima miliar tiga -

ratus enam juta empat puluh ribu) saham, -----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  -

Rp1.326.510.000.000,00 (satu triliun tiga ----

ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh 
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juta Rupiah);--------------------------------- 

b. MASYARAKAT, sebanyak 5.379.084.441 (lima ----- 

miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta --

delapan puluh empat ribu empat ratus empat ---

puluh satu) saham, dengan nilai nominal ------

seluruhnya sebesar  Rp1.344.771.110.250 (satu 

triliun tiga ratus empat puluh empat juta ----

tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ----

sepuluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah).---- 

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya 

sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan --

ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau -

SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor Notaris, bertindak 

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang 

lain dikuasakan untuk meminta penerimaan --------

perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang -

berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau --

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang 

diperlukan untuk memperoleh penerimaan ----------

pemberitahuan dan untuk mengajukan dan ----------

menandatangani semua permohonan dan dokumen -----

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk 

melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---------

diperlukan.-------------------------------------- 

Penghadap saya, Notaris kenal.------------------- 

-------------DEMIKIANLAH AKTA INI   ------------ 

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
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dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ---- 

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, - 

pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995--------- 

(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), -

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -------

Lampung, Dusun V, Rukun Tetangga 011/Rukun ---

Warga 006, Kelurahan Sri Way Langsep, --------

Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, 

Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada 

di Jakarta;----------------------------------- 

2. Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir  

di Jakarta, pada tanggal 8 (delapan) Februari 

1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), -

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -------

Tangerang, Jalan Kehakiman Setjen Nomor 36, --

Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan 

Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 3671014802900001, Warga Negara --------

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-- 

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -- 

Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan -

dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, -

maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap -

halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-

saksi, dan saya, Notaris.------------------------ 

Dilangsungkan tanpa perubahan.------------------- 

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna.---------------------------------------- 
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- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-- 

 


