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Komisaris Independen Komisaris Komisaris Utama 



 

Direktur Utama Direktur 







dalam Rapat 

 Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa 

 Rapat ini akan 

 Pada sesi tanya jawab, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin 
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan  

 Petugas akan memberikan 
dan selanjutnya diberikan kembali kepada petugas 

untuk disampaikan kepada pimpinan Rapat 

 Hanya pertanyaan yang terkait dengan Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat 



Untuk mekanisme pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Semua keputusan yang diambil berdasarkan 

2. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana 
dimaksud dalam 

3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka 
 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam 

Rapat 

4. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara 

5. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat yang telah 
dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat 

6. Pemegang saham diminta untuk memberikan kepada 
petugas untuk selanjutnya dihitung oleh Notaris 







12 Mei 2020 
  

27 Mei 2020 
  



9 Juni 2020 
  



Untuk yang akan dilaksanakan hari 
ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana 

 

 Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat diselenggarakan 
apabila 

 dengan hak 
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan 





PT ABM Investama Tbk adalah 

 

Jumlah Total Aset Jumlah Karyawan 



yang hadir atas undangan Direksi 

dalam Rapat 

2. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa 

3. Rapat ini akan 

4. Pada sesi tanya jawab, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin 
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan  

5. Petugas akan memberikan 
 dan selanjutnya diberikan kembali kepada petugas 

6. Untuk mekanisme pengambilan keputusan sbb : 

1. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

2. Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Perusahaan  Terbatas 

3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan 
suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat 

4. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara  

5. Tata cara pemungutan suara sebagaimana dapat dilihat pada Tata Tertib Rapat yang telah 
dibagikan pada saat registrast sebelum Rapat 

6. Pemegang saham diminta untuk memberikan kartu suara yang telah diisi kepada petugas 
untuk selanjutnya dihitung oleh Notaris 

Integrated Value Chain for Sustainable Business 
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjutan 











 



 

 

 
 

 

 
 





 





 

 
Penyelenggara  
Indonesian Institute for Corporate Director (IICD) 



Hasil evaluasi untuk tahun 2019, menunjukkan bahwa 
yang sudah berjalan 



 

 Perseroan telah menerapkan 
sistem manajemen risiko, 

 
 Pengelolaan risiko juga 

sampai pada pengukuran 
kebutuhan mitigasi yang perlu 
dilakukan dan keberhasilan 
implementasinya 



 



 



 

Komite Audit 

 serta telah 

Komite Nominasi dan 

 
sesuai Piagam Komite 
Nominasi dan Remunerasi 

Komite Investasi 

agar 
investasi maupun divestasi yang 
ditempuh di tahun 2019 dapat 
memberikan hasil positif bagi 
Perseroan 



 



 
 yang menjabat 

merupakan orang-orang yang berpengalaman di 
bidangnya dan 







 Harga rata-rata batu bara dari harga rata-rata Global Coal Newcastle 

6.322 GAR pada tahun 2018 sepanjang 
tahun 2019 

 di tahun tersebut tercatat 
dari tahun sebelumnya 



Industri Fabrikasi dan Manufaktur untuk 
Barang Logam, Bukan Mesin dan 
Peralatannya 

Sektor alat berat, tambang dan migas 
menjadi penggerak utama bagi bisnis 
logistik Perseroan 

 





Penyertaan modal di perusahaan tambang yang sudah beroperasi, PT Multi 
Harapan Utama (MHU) dalam rangka mendapatkan kontrak seumur tambang 
bagi beberapa Entitas Anak di Grup ABM 

PT Cipta Kridatama (CK) mendapatkan 2 kontrak seumur tambang, yaitu dari 
MHU dan PT Binuang Mitra Bersama (BMB) yang berpotensi menghasilkan 
hampir sejumlah 500 juta bcm 



Bekerjasama dengan salah satu konsultan ternama untuk melakukan 
operational improvement di seluruh operasional tambang Grup ABM 

Menggalakkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas karyawan serta aset yang digunakan  



Organisasi Perseroan menjadi lebih ramping (lean), pengambilan keputusan 
yang lebih cepat dan lebih efisien dari sisi biaya 

Meningkatkan produktivitas operasional 

Memberikan ketahanan bisnis (business resiliency) yang tinggi baik bagi Grup 
ABM maupun bagi pelanggan 













Chargable 
Weight 

Juta kg 39,10 54,00 

Charter Truck 
Delivery 
Advice 

17.823 21.373 

Custom 
Clearance 

AJU 4.691 7.550 

Regular 
Proyek – Truk  

Unit 1.384 3.330 

Regular 
Proyek – Roro  

Unit 521 926 

Spesial Proyek 
- Land Mode 

Manifes 2.567 2.859 

Okupansi % 74,6% 87,1% 

Throughput Line Item 1.604.926 2.057.932 

BDD 
Transshipmen
t Volume 

Juta 
Metric 

Ton 
7,29 3,79 



*Segmen Product dan Project masih digabung 











 



 

 





 , berada dekat 
dengan negara importir batu bara tebesar di dunia 
seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan 
Jepang 

 Untuk bisnis logistik, 
menjadi salah 

satu driver utama penggerak industri logistik 

 Untuk industri fabrikasi, 

, serta mampu menjaga 
keberlangsungan bisnis pada jangka panjang 



 Setiap pengaduan yang terbukti kebenarannya 

sesuai dengan tingkat pelanggaran yang 
dilakukan 

 Langkah yang ditempuh dalam meningkatkan 
kualitas GCG Perseroan di tahun 2019 adalah: 

dengan menggunakan 
G20/OECD Principles of Corporate 
Governance dan GRI Standard; 

2. Merancang 

 Perseroan juga 
 melalui media 

elektronik maupun cetak 



 Perwujudan Tanggung Jawab Sosial perusahaan: 

1. Melakukan pemantauan 
; 

2. Mengendalikan 

3. Mengurangi dan mengelola 

4. Memperbaiki 

5. Pemberdayaan dan 

(melalui UMKM) serta 







Direktur 



 









 





Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar 
pertanyaan yang telah disediakan  dan diserahkan kepada petugas yang ada. 



1) Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan 
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 
 

2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja  sesuai dengan Laporan 
No.00951/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dengan pendapat “wajar dalam 
semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas 
pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2019  sepanjang telah diungkapkan 
dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019  











 

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah AS$ 
7.556.445 sebagai berikut: 

a) Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp.36.250.000.000,- yang akan didistribusikan secara 
proporsional pada tanggal 22 Juli 2020 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan  (recording date) pada tanggal 30 Juni 2020 

b) Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS$ 100.000 sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 
UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan 

c) Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha 
Perseroan 
 

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perusahaan untuk mengatur lebih lanjut tata 
cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang 
berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan 





 





Peraturan tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo. Peraturan OJK No. 
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 
dalam Kegiatan Jasa Keuangan 
 

kepada Dewan Komisaris dan Direksi 
Perusahaan sebagai bahan 



 

1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan 
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 
 

2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain 
dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup 
pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang 
telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal 
di Indonesia 



Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar 
pertanyaan yang telah disediakan  dan diserahkan kepada petugas yang ada. 





 





 

 Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, dan pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, pasal 
96 dan 113 UUPT maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk 
Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham 
 

 Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan 
kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan 
ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi 
Perseroan 



 

1) Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp. 6.205.387.500,- 
sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2020 yang akan dibagikan kepada 3 (tiga) anggota 
Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk 
menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris 
 

2) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan 
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 



Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar 
pertanyaan yang telah disediakan  dan diserahkan kepada petugas yang ada. 





 





Direktur 



















 

1) Menyetujui pengangkatan Bapak Haris Mustarto sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak 
tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi 
Perseroan yang ada. 
 

2) Menyetujui susunan pengurus Perusahaan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: 
 

 Komisaris Utama   : Rachmat Mulyana Hamami 
 Komisaris    : Mivida Hamami 
 Komisaris Independen  : Arief Tarunakarya Surowidjojo 
 
 Direktur Utama    : Achmad Ananda Djajanegara  
 Direktur    : Adrian Erlangga 
 Direktur    : Haris Mustarto 



Setiap pengajuan pertanyaan atau tanggapan dilakukan dengan mengisi lembar 
pertanyaan yang telah disediakan  dan diserahkan kepada petugas yang ada. 
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