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Pengumuman Hasil Ringkasan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia 

 

Bahwa pada tanggal 19 April 2022 telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham 

sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham 

Perseroan sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan 

nomor 95 tanggal 22 April 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI 

sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-0029846.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 April 2022. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) 

tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa 

mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah 

diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang 

diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Bahwa keputusan yang diambil 

dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan 

sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

Hasil keputusan Para Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Dasar Perseroan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar 
Perseroan selanjutnya akan berbunyi dan ditulis sebagai berikut: 

 
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

PASAL 3 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: 

a. Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42) ; 

b. Kontruksi Khusus (Kode KBLI 43) ; 

c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (Kode KBLI 46) ; 

d. Telekomunikasi (Kode KBLI 61) ; 

e. Aktivitas Jasa Informasi (Kode KBLI 63) ; 

f. Real Estat (Kode KBLI 68); 

g. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI 70)  
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h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang 

Usaha Lainnya (Kode KBLI 82). 

 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan 

usaha utama antara lain: 

a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi mencakup kegiatan pembangunan, 

pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta 

perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara 

pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan 

stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan 

transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas 

permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI 42206); 

b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan 

konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti 

bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar 

gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk 

jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan 

distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah 

dan di dalam air.(Kode KBLI 43212) 

c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi mencakup usaha perdagangan 

besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. 

Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi (Kode  KBLI 46523); 

d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel mencakup kegiatan pengoperasian, 

pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, 

teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, 

seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk 

menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro 

atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian 

kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan 

telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. 

Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan 

teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian 

akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan 

menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha 

dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur 

dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap 

yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. 

Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan 

secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public 

Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan 

jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa 

radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100) ; 



e. Internet Service Provider mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu 

perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut 

sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921) 

f. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) mencakup usaha jasa untuk 

mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini 

menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke 

jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923) 

g. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) mencakup kegiatan menyelenggarakan akses 

dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan 

akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi 

internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara 

jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. 

Penyelenggara jasa interkoneksi melelkukan pengaturan trafik penyelenggaraan 

jasa akses internet (Kode KBLI 61924); 

h. Jasa Multimedia Lainnya mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya (Kode KBLI 

61929); 

i. Aktivitas Pengolahan Data mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua 

jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan 

laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan 

pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan 

entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data) (Kode KBLI 63111); 

j. Aktivitas Hosting dan YBDI mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan 

penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan 

spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. 

Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing) (Kode KBLI 

63112); 

k. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup 

pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin 

pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari 

alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web 

yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan 

isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung 

dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal 

web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau 

mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya 

melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik 

lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas 

baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu 

pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam 

kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan 

komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau 

mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang 

(marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini 



tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending  

dan Fintech jasa pembayaran (Kode KBLI 63122); 

l. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, 

penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri 

maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan 

non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan 

lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa 

perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. 

Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan 

sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat 

menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan 

hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111); 

 

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama 

Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang 

sebagai berikut: 

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya mencakup ketentuan bantuan 

nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan 

manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan 

berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, 

praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan 

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan 

nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi 

manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian 

dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program 

akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat 

dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, 

pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-

lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (Kode KBLI 70209); 

 

b. Aktivitas Call Centre mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call 

centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh 

operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan 

komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk 

menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan 

permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari 

pelanggan; outbond call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode 

yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada 

pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat 

masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200). 

 

Jakarta, 25 April 2022 

PT Mora Telematika Indonesia 

Direksi  


