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Latar Belakang
 Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. X.K.2 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011 Tanggal
5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan
Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit
harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk
memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan
tersebut.
 Peraturan No. VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No
Kep.86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 menyebutkan bahwa
Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun
buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga)
tahun buku berturut-turut.
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Permohonan Persetujuan
Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan
Rekan sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2017 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

2.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak
terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional,
menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor
Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain
hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
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Profil Kandidat Akuntan Publik

208,000
people

PwC (www.pwc.com) memberikan jasa assurance, tax, advisory dan consulting
yang berfokus pada industri-industri di dunia untuk membangun kepercayaan
masyarakat dan memberikan nilai lebih bagi para klien dan pemangku
kepentingannya.

PwC di Indonesia
PwC Indonesia ('PwC' atau 'kami') terdiri atas 1.800
karyawan, termasuk lebih dari 48 rekan dan penasihat
teknis. Saat ini, jasa yang ditawarkan oleh PwC
menambahkan nilai dalam hampir setiap industri dan profesi
di setiap daerah negara.

157
countries
Lebih dari 208.000 orang di 157
negara di seluruh jaringan kami
berbagi pemikiran, pengalaman, dan
solusi
untuk
mengembangkan
perspektif baru dan rekomendasi
yang praktis.
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Kami telah berperan sebagai bagian integral dalam
pertumbuhan dan kemajuan Indonesia selama 42 tahun
kami bekerja dengan klien kami untuk membantu mereka
berhasil melalui kondisi ekonomi yang baik maupun
menantang.
Hari ini kami terus bekerja dengan perusahaanperususahaan besar multinasional, badan usaha milik negara
dan perusahaan-perusahaan Indonesia, untuk menyediakan
solusi untuk masalah bisnis yang kompleks.
Jasa kami disalurkan melalui entitas-entitas hukum yang
terpisah di mana masing-masing berfokus pada aspek-aspek
penawaran jasa yang berbeda dengan menggunakan sumber
daya dan pengalaman kolektif perusahaan PwC yang berada
di sini dan seluruh dunia.

“I am very satisfied
with their
deliverable. They
understand our needs
and are very flexible
to achieve objective.”
Dari Survei Kepuasan Klien
PwC Indonesia
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