
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana 
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT AIRASIA INDONESIA Tbk. (selanjutnya 
disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019

Waktu : 14.18 WIB s.d. 14.56 WIB

Tempat : Grand Wijaya Room, Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta, Jl Iskandarsyah Raya No. 65, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Mata acara Rapat  : 1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2018 untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 

 2.  Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian  Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2019.
 4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT I).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi :
Direktur Utama :  Tuan DENDY KURNIAWAN
Direktur Independen :  Tuan DINESH KUMAR

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama :  Tuan KAMARUDIN BIN MERANUN
Komisaris Independen :  Tuan AGUS TONI SUTIRTO

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham yang 
memiliki hak suara yang sah atau 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah 
dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata 
acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam seluruh Mata Acara.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat, adalah sebagai berikut:

MATA ACARA I :

Setuju Abstain Tidak Setuju

10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas 
juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh 
satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam 

Rapat.

Keputusan Mata Acara I :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2018 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan 

pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan  
Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

MATA ACARA II:

Setuju Abstain Tidak Setuju

10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas 
juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh 
satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam 

Rapat.

Keputusan Mata Acara II :
Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATA ACARA III:

Setuju Abstain Tidak Setuju

10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas 
juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh 
satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam 

Rapat.

Keputusan Mata Acara III :
1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan 

Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan memperhatikan kriteria yang telah di tetapkan dalam Rapat ini, serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti 
apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan 
Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA IV:

Setuju Abstain Tidak Setuju

10.515.250.731 (sepuluh miliar lima ratus lima belas 
juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh 
satu) suara atau 100% (seratus persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

0 (nol) suara atau 0% (nol persen) dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam 

Rapat.

Keputusan Mata Acara IV :
Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 24 Juni 2019
PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi

Koran Aspirasi Rakyat
HARIAN TERBIT
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Jakarta, HanTer—Bagi 
pecinta olahraga kekinian, 
Studio F45 bisa menjadi 
pilihan. Maklum, studio 
kebugaran berbasis tekno-
logi nirkabel modern asal 
Australia ini telah mem-
buka lebih dari 1.750 stu-
dio di 45 negara. Dan kini, 
Studio 45 yang terletak di 
Burza Tower, Kapuk, Ja-
karta Utara, menjadi yang 
terbesar di Asia Tenggara.

Diketahui, studio ini 
memiliki luas sekitar 

300-meter perse-
gi yang dilengkapi 
berbagai  per-

lengkapan olah raga mut-
akhir guna memfasilitasi 
penikmat olah raga pema-
cu jantung ini.

“ Intinya kekuatan 
utama dari F45 adalah 
ikatan komunitas sesama 
pencinta olah raga yang 
sungguh kuat, sehingga 
kami memotivasi satu 
sama lain untuk berusaha 
agar senantiasa menjadi 
sehat. Selain itu, gerakan 
latihan F45 di Indonesia 
sama dengan gerakan di 
semua studio di seluruh 
dunia, karena telah di-

susun dengan 
cermat oleh 
F 45  At h l e -
tics and Peak 
Performance 
Department 
yang terdiri 
dari para pa-
kar olah raga, 
atlet, dan il-
muwan olah 
raga dari se-
luruh dunia,” 
kata Direk-
tur, F45 Ka-
puk Utara, 
Yenna Sa-
mantha, 
S e l a s a 

(25/6/2019).
Dikatakan Yenna, kon-

sep pelatihan F45 meng-
gabungkan tiga gaya pe-
latihan kebugaran terde-
pan yang menjadi sebuah 
pengalaman pelatihan 
berkelompok sempurna 
bagi peserta. 

Pelatihan F45 meng-
gabungkan elemen HIIT 
(High Intensity Interval 
Training) atau Pelatih-
an Interval Berintensi-
tas Tinggi, Circuit Trai-
ning (pelatihan metode 
sirkuit), dan Functional 
Training (pelatihan fung-
sional). Perpaduan dari 
ketiga konsep pelatihan ini 
menghasilkan lebih dari 
36 kombinasi latihan se-
lama 45 hingga 60 menit.

“Secara global, per-

paduan cermat latihan 
interval, kardiovaskular 
dan penguatan otot ini 
telah terbukti sebagai me-
tode latihan paling efektif 
untuk membakar lemak, 
menguatkan stamina, 
serta membangun otot. 
Karena kombinasi cerdas 
inilah maka F45 saat ini 
merupakan merk konsep 
pelatihan olah raga paling 
trendi di dunia”, tambah 
Yenna. “Dengan melun-
curkan cabang destinasi 
olah raga terbaru di Kapuk 
Utara, F45 bermaksud un-
tuk memberikan edukasi, 
meningkatkan kesadar-
an berolahraga, dengan 
cara mendorong semangat 
komunitas yang kuat,” 
jelasnya.

n Romi

SEJAUH ini Rihanna berencana untuk meram-
pungkan album terbarunya guna memanjakan 
penggemar setia. 

Nah, dikutip dari Mirror.co.uk, perempuan 
berkulit gelap ini rela menyewa pulau pribadi untuk ditem-
patinya selama proses rekaman. Uniknya, ia memilih Osea 
Island yang terletak di kawasan Essex, Amerika Serikat.

Tentunya, fasilitas lengkap dan mewah 
terdapat di pulau tersebut. Rihanna dan 
tim bisa menggunakan fasilitas seperti 
gym, bioskop, kolam renang dan cottage 
kecil di sana.

Anehnya, kemewahan itu disewa 
dengan harga harga terbilang fantasts 
yakni 20 ribu poundsterling per hari 
atau sekitar Rp361 juta.

Bukan itu saja, Rihanna juga 
mengajak keluarganya berlibur sela-
ma ia menggarap album terbarunya.

“Rihanna mengajak keluarganya 
untuk berlibur selama ia menyele-
saikan proyek musik terbarunya. 
RiRi juga mengundang teman-teman 
terdekatnya untuk mengunjunginya, 
dengan tujuan agar bisa bekerja 
lebih santai dikunjungi orang-orang 
tersayang,” kata sumber, Selasa 
(25/6/2019).

Uniknya, album bertajuk Anti 
menjadi karya yang terakhir kali yang 
dihasilkan Rihanna sejauh ini, tepatnya 
pada tahun 2016 silam. Bukan hal yang 
mengejutkan soal Rihanna yang menye-
wa pulau pribadi dengn harga luar biasa. 
Mengingat statusnya sebagai perempuan 
terkaya di industri musik versi Forbes. 

n Romi

Rihanna

SEHARI SEWA 
JET PRIBADI 
RP 361 JUTA 
Rasanya belum pernah ada selebriti 
Indonesia yang meniru penyanyi 
Rihanna. Bayangkan, ia nekat sewa jet 
pribadi Rp 361 juta perhari.

Terbesar di Asia Tenggara

Serunya Olahraga Kekinian di Studio F45 

Jakarta, HanTer—Tak 
disangka, sekitar lebih dari 
100 sultan dan raja Forum 
Silaturahim Keraton Nu-
santara dari Aceh sampai 
Sulawesi berkumpul di Ja-
karta dalam rangka halal 
bihalal sekaligus mengada-
kan pertemuan membahas 
pelaksanaan pemajuan ke-
budayaan berbasis keraton.

Pertemuan sultan-raja 
dengan tema “Merajut Per-
satuan Bangsa dalam Ke-
bhinekaan Tunggal Ika” 
bertujuan bersinergi untuk 
berdampak pada peningkat-
an bidang pariwisata dan 
wisata religi.

Ketua Umum dan De-
wan Pengurus FSKN pe-
riode 2017-2022 Raja Ka-
sepuhan Cirebon Sultan 
Sepuh Arief Natadiningrat 
mendampingi Menteri Ko-
ordinator Bidang Pemba-
ngunan Manusia dan Ke-
budayaan Puan Maharani, 
Menteri Kelautan dan Peri-

kanan Susi Pudjiastuti dan 
sejumlah tokoh nasional 
yang direncanakan hadir 
dalam pertemuan seminar 
bertajuk “Pemajuan Kebu-
dayaan Berbasis Keraton” 
yang akan diselenggarakan 
pada hari ini.

Sedangkan, Ketua Pe-
laksana Acara sekaligus 
Dewan Pakar Budaya FSKN 
Anna Mariana mengaku 
akan memberikan kontri-
busi yang terbaik kepada 
forum organisasi.

“Saya berharap, keha-
diran saya sebagai Dewan 
Pakar Budaya di FSKN, bisa 
benar-benar memberikan 
kontribusi yang berman-
faat dalam segala hal yang 
bertujuan untuk pemajuan 
budaya dan pariwisata di se-
luruh Keraton Nusantara,” 
kata Anna, di Hotel Sultan, 
Jakarta, SEnin (24/6/2019) 
malam. 

Selain itu, Anna  membe-
rikan persembahan berupa 

lagu Mars diciptakannya 
sendiri bersama musisi 
Tengku Rio, lantaran FSKN 
belum memiliki mars sendi-
ri selama berdiri. 

“Saya memberikan ha-
diah berupa lagu Mars, 
yang saya ciptakan  khusus 
bersama musisi Tengku 
Rio. Selama berdiri,   FSKN 
belum pernah mempunyai 
lagu Mars,” tambahnya. 

Sebelumnya FSKN juga 
sudah menandatangani 
nota kesepahaman dengan 
pemerintah untuk meng-
optimalkan potensi maritim 
Indonesia.

Nota kesepahaman ter-
sebut di antaranya berfokus 
pada pembangunan wisata 
bahari, pengembangan lite-
rasi budaya bahari, wawas-
an bahari, peran kota dan 
pelabuhan bersejarah, kea-
rifan bahari, pembangunan 
SDM bahari, dan peningka-
tan ekonomi bahari. 

n Romi

Anna Mariana
Persembahkan Lagu Mars untuk FSKN


