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MATA ACARA RAPAT 
1.  Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal 

ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dan 
karenanya untuk mengubah Pasal 4 dari Anggaran 
Dasar Perseroan; 

 
2.  Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan 

Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu; 

 
3.  Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha utama 

Perseroan, dan karenanya untuk mengubah Pasal 3 
dari Anggaran Dasar Perseroan. 
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1.  Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula 
sebesar Rp.7.971.707.000 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh 
satu juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah) yang terbagi atas 79.717.070 
(tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh) 
saham menjadi sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) 
yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham. Sehingga 
selanjutnya Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi 
berbunyi sebagai berikut: 

 
MODAL 

PASAL 4 ayat 1  
  

1.  Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000.000,- (lima 
ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) 
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus 
Rupiah). 
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USULAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT  



 
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal 

disetor Perseroan dari yang semula sebesar Rp.
7.971.707.000 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu 
juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah) yang terbagi atas 
79.717.070 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh 
belas ribu tujuh puluh) saham menjadi sebesar-besarnya 
Rp.157.971.707.000 (seratus lima puluh tujuh miliar 
sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu 
Rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 
1.579.717.070 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan 
juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh) saham, 
sehubungan dengan rencana PMTHMETD.  
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3.  Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: 
a.  melaksanakan peningkatan modal dasar dengan memenuhi 

peraturan yang berlaku; 
b.   menyatakan dalam akta notaris tersendiri keputusan mengenai 

peningkatan modal dasar tersebut di hadapan Notaris dan 
karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar 
Perseroan, termasuk untuk mengajukan permohonan untuk 
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan 
pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun 
juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang 
berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan 
ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala 
tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang 
dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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c. Menyatakan dalam akta notaris tersendiri keputusan 

mengenai peningkatan modal ditempatkan dan 
disetor dan karenanya untuk mengubah ketentuan 
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk 
untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan 
dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut, tunduk kepada pelaksanaan PMTHMETD 
Perseroan.  
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USULAN MATA ACARA KEDUA RAPAT 
 
1.  Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan Perseroan dengan menerbitkan 
sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru 
atau sebesar 1.881,65% (seribu delapan ratus delapan puluh satu koma enam 
lima persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah 
PMTHMETD dengan harga penawaran Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap 
sahamnya sehingga PMTHMETD yang dilakukan Perseroan seluruhnya akan 
berjumlah sebesar-besarnya Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar 
Rupiah), di mana saham-saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dalam 
PMTHMETD tersebut akan diambil bagian oleh Atrium Asia. 

2.  Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan 
untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam 
PMTHMETD dan menetapkan kepastian jumlah modal, sehubungan dengan 
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa 
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu guna melaksanakan 
keputusan yang telah disebutkan di atas. 
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3.  Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan 

hak substitusi untuk: 
 
a.  melaksanakan PMTHMETD serta melakukan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam arti kata seluas-luasnya sehubungan dengan hal 
tersebut dengan memenuhi peraturan yang berlaku; 

b.   menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai hasil 
pelaksanaan PMTHMETD di hadapan Notaris dan karenanya 
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan 
sesuai dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD, termasuk untuk 
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan 
atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang 
diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam 
rangka penyempurnaan dan  pemenuhan ketentuan perundang-
undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap 
baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan 
memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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USULAN MATA ACARA KETIGA RAPAT 

 
1.  Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama 

Perseroan dari bidang jasa konsultasi bisnis dan 
manajemen di bidang kapasitas transmisi (bandwidth) 
menjadi bidang investasi, jasa, dan perdagangan 
umum, dan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran 
Dasar Perseroan sehingga selanjutnya Pasal 3 
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai 
berikut: 
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MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 
PASAL 3 

1.  Maksud dan tujuan Perseroan ialah untuk berusaha dalam bidang investasi, 
jasa, dan perdagangan umum; 

2.  Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a.    Kegiatan usaha utama meliputi: 
•  Menjalankan usaha dalam bidang investasi termasuk mendirikan dan/

atau ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum atau 
badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam 
bentuk penyertaan saham atau modal sesuai dengan tujuan Perseroan; 
•  Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi manajemen dan 

bisnis 
•  Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, 

ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan, baik 
atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara 
komisi serta menjadi grosir, leveransir, commission house, supplier, 
dealer, distributor, keagenan dan perwakilan dari perusahaan-
perusahaan dalam maupun luar negeri atas segala macam barang 
dagangan. 
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b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama 
Perseroan adalah: 
•  menjual dan/atau membeli kaveling tanah dan/atau bangunan yang 

menjadi satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan; 
•  memberikan jasa pengelolaan dan penyewaan gedung 

perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, taman hiburan/rekreasi 
dan kawasan berikat, pengelolaan parkir dan keamanan, jasa agen 
properti, jasa penyelenggaraan usaha teknik, konsultasi dalam 
bidang konstruksi/sipil, konsultasi bidang perencanaan dan 
pengawasan pembangungan; 

•  menjalankan usaha perdagangan yang berhubungan dengan 
usaha real estate dan properti, ekspor-impor, antar pulau/daerah 
serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil 
produksi perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;dan 

•  kegiatan-kegiatan lain yang menunjang atau memberikan nilai 
tambah terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. 
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2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak 

substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang 
diambil dalam mata acara ketiga Rapat tersebut, dalam akta 
Notaris, dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk 
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan 
pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk 
bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan 
oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan 
dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk 
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu 
tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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TERIMA KASIH 

Dewan Komisaris 
Direksi 
PT Singleterra Tbk. 
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