
       
 

PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk. 

(“Perseroan”) 
 

 

1. Mata Acara Pertama 

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka menjadikan 
kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang di PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang 
merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. 
 

Penjelasan: 

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan 
usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain 
menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan 
tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai 
sumber pendanaan. Berkaitan  dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, 
diperlukan adanya jaminan berupa asset Perseroan. 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, perbuatan hukum untuk 
mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 
(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu 
sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Rapat 
Umum  Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c anggaran dasar Perseroan 
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

 

 

2. Mata Acara Kedua 
Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Penjelasan: 
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sehubungan dengan 
pengunduran diri Bapak P. SARTONO sebagai Komisaris Independen Perseroan dan 
pengangkatan Bapak SUDARNO KHOU sebagai Komisaris Perseroan. 
 
Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang 
diusulkan untuk diangkat pada agenda Rapat tersebut dapat diunduh di situs web Perseroan 
(https://www.ccsi.co.id) 

 

https://www.ccsi.co.id/


3. Mata Acara Ketiga 
Perubahan susunan Direksi Perseroan. 
 
Penjelasan: 

             Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dilakukan sehubungan dengan pengangkatan 
Bapak SUKARNEN sebagai Wakil Direktur Utama untuk menggantikan Bapak SUDARNO KHOU. 

 
Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk 
diangkat pada agenda Rapat tersebut dapat diunduh di situs web Perseroan 
(https://www.ccsi.co.id). 
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