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ik/gm/t PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SELAMAT SEMPURNA TbK

Nomor : 39.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua

(28-07-2022).

-Jam I 1 . l5 (sebelas titik limabelas) Waktu Indonesia Barat. ------------

-Hadir dihadapan saya KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta---

Utara, dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri--

oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian

akta ini :

-Tuan EDDY HARTONO, dilahirkan di Labuan Deli, pada-*:-

tanggal duapuluh satu Maret seribu sembilanratus empatpuluh enam ----------

(21-03-1946), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di------

Jakarta, Taman Golf Timur III Blok Bl Nomor 3 Pantai Indah Kapuk,----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara,-----------

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Repubtik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara -
(seumur hidup) tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu limabelas

(29-07-20 I 5) Nomor Induk Kependudukan 3172012103460001 ;:---:**
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama ------

karenanya mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama--

Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk, berkedudukan di----

Jakarta Utara, dan berdasarkan kuasa yang termaktub dalam akta Risalah ---
Rapal Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 36 tanggal ---:
duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dv (28-07-2022) dibuat oleh saya,-

Notaris, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah --------

Ia. Berita Negara Republik lndonesia tanggal delapanbelas April seribu---

sembilanratus delapanpuluh enam (18-04-1986) Nomor 3l Tambahan---

Nomor 513/1986
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b- Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus seribu-------

sembilanratus sembilanpuluh empat (09-08-1994) Nomor 63 Tambahan -

Nomor 527311994 ;

c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu sembilanratus -

sembilanpuluh enam (02-07 -1996) Nomor 53 Tambahan Nomor ----------

590411996;

d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh Agustus seribu

sembilanratus sembilanpuluh sembilan (27-08-l 999) Nomor 69 --------

Tambahan Nomor 527211999 :

Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus duaribu------

(08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ;

Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Februari duaribu dua -

(08-02-2002) Nomor l2 Tambahan Nomor 93/2002 ;

g. Berita Negara Republik lndonesia tanggal duabelas Januari duaribu------

| *;* trr-Or-rOO7) Nomor 4 Tambahan Nomo r 4812007 ;

h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal driapuluh satu November ------

Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Februari duaribu-----

enambelas (09-02-2016) Nomor I I Tambahan Nomor 520lL/2016 ; ---
Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni duaribu

tujuhbelas (06-06-201 7) Nomor 45 Tambahan Nomor 1549/L/2017 ; ---
Akta Pemyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal sepuluh Mei :----

duaribu sembilanbelas (10-05-2019) dibuat dihadapan saya, Notaris, -----

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
tigabelas Mei duaribu sembilanbelas (13-05-2019) Nomor------------------

AHU-0025494.AH.0 l.02.TAHUN 20 I 9

l. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan April duaribu-------

f.

I

t.

J.

duapuluh satu (09-04-2021 ) Nomor 29 Tambahan Nomor 13100/2021 ; -

duaribu delapan (21- I I -2008) Nomor 94 Tambahan Nomor ----------------

24572/2008;
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-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir, ---

sebagaimana dimuat dalam akta Pemyataan Keputusan Rapat Nomor 22 ---
tanggal duapuluh lima Februari duaribu duapuluh saru (25-02-2021) dibuat-

dihadapan saya, Notaris ;

-(selanjutnya Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk akan --
disebut juga "Perseroan").

-Penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan --------

terlebih dahulu :

A. -Bahwa pada hari Kamis, tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua

(28-07 -2022), bertempat di Wisma ADR Lantai 9, Jalan Pluit Raya I Nomor l,-

Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dari jam 09.26 (sembilan titik duapuluh ---
enam) Waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 10.36 (sepuluh titik -----------

tigapuluh enam) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum -----------

Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya akan disebutjuga "Rapat"),-

atas Laporan Tahunan Perseroan, tdimasuk pengesahan

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta-----------

pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun ---

buku yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu -----

(31-12-2021).

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku ----:-
yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu ------------

(31-t2-2021).

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-,

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan-----------------

Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi----:-

Perseroan untuk tahun buku duaribu duapuluh dua (2022).-----------------

. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap --
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku duaribu duapuluh dua (2022)

dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

I
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6. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SELAMAT -
SEMPANA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam rancangan --------

penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dari hasil penggabungan usaha

Nomor 36 tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07 -2022)-

(selanjutnya akan disebutjuga "Risalah Rapat") ;-----
-Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat dan sesuai ketentuan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007---

(duaribu tujuh), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor l5/POJK .0412020---

tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengadakan Rapat tersebut, --

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

t. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana ----------

penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui --
Surat Perseroan Nomor 0119/SS/V/2022 tanggal duapuluh lima Mei ---
duaribu duapuluh dta (25-05-2022) sesuai dengan Pasal I 3 POJK ------

e Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat dalam Bahasa ---------
Indonesia dan Bahasa lnggris pada tanggal enam Juni duaribu duapuluh--

dua (06-06-2022) melalui :

I tu) ,nr. web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh

PT Kustodian Sentral Efek Indonesra :

(b) situs web Bursa Efek Indonesia; dan

{

(c) situs web Perseroan

Melakukan pemanggilan Rapat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Inggris kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal enam Juli --------

duaribu duapuluh dua (06-07 -2022) melalui
I

(a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia :

B. -Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris,------------

Nomor I S/POJK.04/2020.
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(b) situs web Bursa Efek lndonesia; dan

(c) situs web Perseroan.

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa -

pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.312.688.888

(lima miliar tigaratus duabelas juta en,rmratus delapanpuluh delapan ribu

delapanratus delapanpuluh delapan) saham atau sebanyak 92,26Vo

(sembilanpuluh dua koma duapuluh enam persen) dari------------

5.758.675.440 (lima miliar tujuhratus limapuluh delapan juta enamratus -------

tujuhpuluh lima ribu empatratus empatpuluh) saham Perseroan yang telah ---
dikeluarkan dengan hak suara yang sah, karenanya kuorum yang disyaratkan -

dalam ketentuan Pasal 23 ayat I hurufa, Pasal 26 ayat t hurufa, Pasal27 ---
ayat I hurufa Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat l, Pasal 88 ayat-

I dan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40-----------

(empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, dan karenanya -----

Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan -

yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat -------

tersebut sesuai dengan acara Rapat.

bahwa Tuan SURJA HARTONO bertindak dalam jabatannya selaku -----------

Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat -------------

Penunjukkan tanggal limabelas Juli duaribu duapuluh dua ( l5 -07 -2022),-------

bermeterai cukup dan telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor

36 tanggal duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh dua (28-07-2022),-------'--

sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

Pasal 22 ayat (l) anggaran dasar Perseroan tersebut, membuka Rapat selaku

Ketua Rapat. ----

bahwa dalam Risalah Rapat pada :-----------------

I. mata acara Rapat Ketiga tentang :

"Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan",

telah diputuskan dan disetujui oleh 5.312.683.388 (lima miliar tigaratus

duabelas juta enamratus delapanpuluh tiga ribu tigaratus delapanpuluh

I

I

E.

F.

I
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delapan) saham atau sebanyak 99,99%o (sembilanpuluh sembilan koma -----

sembilanpuluh sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang--------------

dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham-

yang hadir dalam Rapat, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ----
ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak

(l) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan ------------

Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat -----

ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan tahun duaribu duapuiuh tujuh (2027), susunan anggota ------

Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut : -------------
Anggota Direksi :

-Direktur Iltama

-Wakil Direktur Utama

-Direktur

-Direktur
I

Dewan Komisaris :

1

-Komisaris Utama

-Komisaris Independen

Tuan EDDY HARTONO.

Tuan DJOJO HARTONO

Tuan ANG ANDRI PRIBADI.

Tuan ARIS SETYAPRANARKA.----------

Tuan SURJA HARTONO.-----

Tuan Doktorandus JOSEPH PULO. -------
I

2)

I

I

( Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat

sehubungan dengan keputusan Rapat ini ke dalam akta -----------

notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia: -------

(ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen
I

lainnya : -------------------

(iii) Menghadap dihadapan notaris dan/atau pejabat

I b"r*.rrunn : serta ------------
| "'

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan------------

memutuskan untuk : -----------

I

I

:

Direksi Perseroan untuk :---------
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disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

II. mata acara Rapat Keenam tentang : ---------

"Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT SELAMAT ----

SEMPANA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam rancangan------------

penggabungan usaha termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan dari hasil penggabungan usaha," telah diputuskan dan disetujui-

oleh 5.307.782.288 (lima miliar tigaratus tujuh juta tuj uhmtus

delapanpuluh dua ribu duaratus delapanpuluh delapan) saham atau ----------

sebanyak 99,91 % (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh satu -----

persen) dari seluruh pemegang saham yang hadir/diwakili datam Rapat, --
karena pemegang saham atau kuasa pemegang saham menyetujui lebih---

dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---------

secara sah dalam Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (l)--

hurufa Anggaran Dasar Perseroan Rapat dengan suara terbanyak -

memutuskan untuk :

(1) Menyetujui penggabungan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA

dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari

penggabungan tersebut.

(2) Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan ----

atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan

diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan ---

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA.-..,-

(3) Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan ----

-

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, yang dibuat berdasarkan --

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah --
dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan ----------------

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA.

(4) Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----------

menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau

tambahannya (ika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya,----

I

)



termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta ----

penggabungan.--

(5) Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) ---
I oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62-----

Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) tahun 2007 (duaribu--

tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan ---------

metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan -------

memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk-------

menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan--------

pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham

Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang--

telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya------

dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -----

(6) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik---

r sebagian maupun seluruhnya. kepada bireksi Perseroan untuk-------

melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan------

dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan. -------

(7) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik---
I

sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk-------

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada-------

melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau ---------

disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut

di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan ------

keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan

berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan -----

Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada -------

Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan---

setiap atau seluruh hal tersebut, termasuki namun tidak terbatas -----

undangan yang berlaku. -----------
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pad4 menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, -------

badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan ----

dar/atau menerima keterangan dar/atau dokumen apapun; maupun -

membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau---

menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, --

perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen{okumen---

(i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam ----

akta notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan ---------

Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris ;--------------------

(ii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; --
serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen- ----------

dokumen lainnya;

(8)

(e)

Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi-----

Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan

pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, ---------

dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan--

atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana

penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta --------

penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan---

akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang ---
dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang-------------

berwenang di Indonesia. -------

Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang --
usaha PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dan penyesuaian -----

Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali------

seluruh Anggaran Dasar Perseroan (ika diperlukan).

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk ----------

0)

I

I

(r
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I
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(iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan -
I

I atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada -----
l

I instansi-instansi yang berwenang i ---------------

(iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai ----

maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun------

tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan,

menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun -------

tanpa ada yang dikecualikan : -----------------

melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan ---

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------

G -Bahwa penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas

berkehendak melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Rapat

tersebut untuk menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut yaitu

keputusan Rapat mata acara Ketiga dan mata acara Keenam tersebut dalam ---

suatu akta Notaris, hal mana akan dilakukan dengan akta ini

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap yang tetap bertindak ---
sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini menyatakan sebagian --------

keputusan Rapat tersebut yaitu keputusan pada :

mata acara Rapat Ketiga tersebut yaitu :-------------------

I . Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan----------------

Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat -:---
tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan tahun duaribu duapuluh tujuh (2027), susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

)(

Anggota Direksi :

-Direktur Utama

-Wakil Direktur Utama

Tuan EDDY HARTONO tersebut. ---------

Tuan DJOJO HARTONO, dilahirkan di -
Jakana. pada tanggal duapuluh liga-------

Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh

riga (23-08-1973), Warga Negara
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Indonesia, Karyawan swastq bertempat ---

tinggal di Jakarta, Diamond Golf Blok---

DDG Nomor I l2 Pantai Indah Kapuk,---

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,-

Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan ------

Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk Republik------

Indonesia Provinsi Daerah Khusus--------

Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur-----

hidup) tanggal duapuluh Juli duaribu----

duapuluh dn (2O-07 -2022) Nomor Induk -

Kependudukan 3 1720123087 30006. -------

Tuan ANG ANDRI PRIBADI, dilahirkan -

di Jakarta, pada tanggal tigabelas

November seribu sembilanratus ---

enampuluh enam ('13-l l-1966), Warga ----

-Direktur

Negara Indonesia, Karyawan swasta, ------

bertempat tinggal di Jakarta, Taman --------

Kebon Jeruk Gl/60, Rukun Tetangga ------

001, Rukun Warga 0l l, Kelurahan ---------

Srengseng, Kecamatan Kembangan, ------

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk Republik Indonesia Provinsi-----

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta ----

Barat Nomor Induk Kependudukan ---------

3 17308 l 3 r l 660004. ---------

Tuan ARIS SETYAPRANARKA,----------

dilahirkan di Semarang, pada tanggal ----
tigapuluh Oktober seribu sembilanratus----

enampuluh satu (30- l0- 1961), Warga ---

-Direktur



Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama

Negara Indonesia, Karyawan swasta,-------

bertempat tinggal di Kabupaten -

Tangerang, Jalan Permata Kasih Blok C. -
719 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga ----

000, Rukun Warga 000, Kelurahan ---------

Binong, Kecamatan Curug, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk Republik-

Indonesia Provinsi Banten Kabupaten------

Tangerang (seumur hidup) tanggal----------

delapan Juni duaribu tujuhbelas -------------

(08-06-201 7) Nomor Induk

Kependudukan 3603 I 73010610002. -------

Tuan SURJA HARTONO, dilahirkan di -
Jakarta, pada tanggal empatbelas Januari --

seribu sembilanratus tujuhpuluh dua ----
(1 4-O1 -197 2), Warga Negara Indonesia,---

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -

Pantai Indah Kapuk, Taman Golf Timur---

III Blok B'l No. 6, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 003, Kelufahan Kamal -----

Muara, Kecamatan Penjaringan,------

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -*-
Penduduk Republik Indonesia Provinsi ----

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta ---

Utara (seumur hidup) tanggal duapuluh ---

sembilan Juni duaribu duapuluh dua -----

(29 -06-2022) Nomor lnduk

Kependudukan 317201 1401720008. -------

Tuan Doktorandus JOSEPH PULO,---------Komisaris Independen :
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UTARA

dilahirkan di Singkawang, pada tanggal --
dua Juni seribu sembilanratus limapuluh -
dua (02-06- 1952), Warga Negara

Indonesia, Wiraswast4 bertempat tinggal -

di Jakart4 Taman Alfa Indah Blok I-5 ---
Nomor l5- 16, Rukun Tetangga 005, -------

Rukun Warga 007, Kelurahan petukangan

Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia provinsi ----

Daerah Khusus lbukota Jakarta, Jakarta --
Selatan (seumur hidup) tanggal lima ----
Februari duaribu duabelas (05-02-2012)---

Nomor Induk Kependudukan-

3 I 7 4 I 0020652000s. --------___-__

II. mata acara Rapat Keenam tersebut yaitu :

) Menyetujui penggabungan pT SELAMAT SEMPANA PERKASA

dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari

penggabungan tersebut.

(2) Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan _--

atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan _--______:___-_________-

diterbitkanidiumumkan secara bersama-sama oleh perseroan dan -__

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA..--.-

(3) Menyetujui konsep akta penggabungan antara perseroan dengan _-__

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, yang dibuat berdasarkan _

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah _-

dipersiapkan secara bersama-sama oleh perseroan dan __-___--___-_-__

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA.

(4) Memberikan kewenangan kepada Direksi perseroan untuk ____--_____

(

I

menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau



tambahannya (ika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya,--

termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta ----

penggabungan.--

(5) Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) ---
oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62--------

Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) tahun 2007 (duaribu --
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan ---------

metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ----.--

memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -----------

menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan--------

pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham

(6)

Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang--

telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya------

dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ------

undangan yang berlaku. :------

Menyetujui dan memberikan kuasa dtngan hak substitusi, baik---
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk-------

melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan------

dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan. -------

Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik---
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk-------

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada ---------

melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau ---------

disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut

di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan ------

keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan

berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan -----

Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada ---------

7)(

Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ---



setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk; namun tidak terbatas -----

pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, -------

badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan ----

dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun -

membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi parafpada dan/atau --
menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen,------------

perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen---

(8) Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi------

Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan

pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, ---------

dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan--

atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana ------------------

penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta -----
penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan---

akta penggabungan dan memperoleh selun*r persetujuan yang ---
dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang-------------

berwenang di Indonesia.

(9) Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang ---
usaha PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dan penyesuaian -----

Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali-----

seluruh Anggaran Dasar Perseroan (ika diperlukan)

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut, termasuk----

(i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam ---
akta Notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan --------

Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris ;

) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang ; ---

serta menandatangani surat-surat, akta" atau dokumen-

untuk

0)

I

I

(l

)

(i



dokumen lainnya; ------
(iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan-

atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada -----

instansi-instansi yang berwenang ; ----------
(iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai ----

maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun------

tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan,

menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun -------

tanpa ada yang dikecualikan

(v) melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan ---

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------

-sehubungan dengan keputusan dalam mata acara Rapat Keenam angka 9 -

tersebut di atas antara lain mengenai persetujuan atas penambahan bidang -

usaha Perseroan dengan bidang usaha PT SELAMAT SEMPANA-----------

PERKASA, maka ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud ---

dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan diubah menjadi sebagai

berikut : -------
-......- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.-.-..

Pasal 3

l. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : ------------

I J. inar.tri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik; ---
I d. inau.t.i cat dan tinta cetak; ---------

. industri perekat/lem; --
. industri karet remah (crumb rubber);-

d. industri barang dari karet untuk keperluan industri;

I
c

J

fl

I

il
.t
l.

.t
J.

industri peralatan listrik rumah

industri komponen dan su

industri mesin pendingin;

ku cadang mesin dan turbi

industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl; --------------
industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat



k. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta--------------

I nerlenekaRan lainnyal ----------

l. perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil; ----
I

m'. perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan. ----------

suku cadang dan perlengkapannya;--------------

perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dann

atau lebih:

o. perdagangan besar alat transportasi darat Oukan mobil. ----------
sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;

p. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan---------------

perdagangan besar cat;
Ir. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat ----------
I

I kedokteran untuk manusial---'-'-
s. perdagangan besar karet dan plastik dalari bentuk dasar. -----------

I

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat--

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

i

a. industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik ----

lainnya;

q

2

I

I

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan ------

bahan baku plastik (bijih plastik mumi), seperti alkid, poliester, --
aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (pe), ---
polipropilen (pp), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan --

selulosa nitrat. Pengolahan lanj utan dari damar buatan dan bahan -

plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku ---

tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang ----
belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok ---------

b. industri cat dan tinta cetak (20221); ----------



I cetak dan cat untuk melukis.----------
I

c. industri perekaVlem (20291) ;----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, ----

seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat ---

epoksi dan email dan lacquer. Termasuk industri pigmen dan ----
bahan celup olahan, pewama dan opacifier (pembuat tidakjelas), -

industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk------

keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari ----
tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, ---

cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea-------

formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi. --------

industri karet remah (crumb rubber) (22123);

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang

menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa)

. industri barang dari karet untuk kepeiluan industri (22192); ----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari-----

karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt,---

engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat,

lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin-

dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras -

dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan-------

kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, ------

suspensi, steering, axle terbuat dari karet.

industri peralatan listrik rumah tangga (27510) ;

Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap-----

debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat-

sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan ----

makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan ---------

sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik,-

J

e

f



alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya,

pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas

(refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering

pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi.------

Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam-----

bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan -----

dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk-----
keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam ----------

kelompok 28262. ------- ----

industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin (281 13) ; --
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku --------

cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 281 I I dan-

281 12), seperti engine block, piston, cincin piston, karburator-----

cylinder head dan sejenisnya untuk semuajenis mesin---------------

pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya dan inlet dan----

klep/katup petepas gas dari mesin pembakiran dalam----------------

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan --------

pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial dan perakitan------

komponen utamanya, seperti lemari pamer (display cases), mesin-

mesin penjual (dispense cases). mesin ac (air conditioning)---------

termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust------

hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk

pembuatan komponen dan perlengkapannya, dan mesin pendingin

produk biologis (vaksin dan darah). ------
industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl (28199) ;----
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti

fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, ---

unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran-----

atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, ------

h. industri mesin pendingin (28193) ; ----



pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan--

uap air dan lain-lain, mesin penyr,rlingan atau rektifikasi untuk-----

kilang minyak, industry kimi4 industry minuman dan lain-lain, ---

mesin penukar panas (heat exchanger), mesin untuk mencairkan --

udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan -----

silindemya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendering -

machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah --

krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi -

dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan-----

bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas

ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lainJain),-

meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis ------

(bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik.

Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya

j. industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat

atau lebih (29300)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku ---

cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf---

sporing, radiator, fuel tank, muffle, rem, gearboxes/persnelling, -
as roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa --
pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem ---

kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk

bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu,

bamper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik

kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition --
wiring hamesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela -------

otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, -------

pengatur voltawse; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat

atau lebih; dan lain-lain. --
k. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta:----:-



perlengkapan lainnya (32509) ;

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran --

dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum --------

tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti----

kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tisue untuk---------

operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu ------

20234),lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen-----------

rekonstruksi tulang, masker medis seperti surgical mask

perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil (45301) ; ---
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku -

cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari --------

perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, ---
baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -

m. perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku

Kelompok ini mencakup usaha perdagangdn besar mesin industri -

dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, --------

seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin -

untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk----------------

perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin -------

mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yarig -

dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesinjahit dan-

raj ut yang dikendalikan komputer

n. perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan

perlengkapannya (46592) 7 - - - - -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam

alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk --

usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan---------

perlengkapannya.

o. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda ----

cadang dan perlengkapannya (46591) ; ----



motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya ---------

(46s93) I ----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam

alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan ---

mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha-

perdagangan besar macam-macam suku cadang dan

perlengkapannya

p. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya

G6s99);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan ------

peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam --

kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, --------

turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan --------

rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi-

selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk

perdagangan dan navigasi serta jasa l'ainnya, perdagangan besar---

kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin ----

berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang ----

dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan -------------

pengukuran.

q. perdagangan besar cat (46637) :

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai --------

macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, ---

cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran ------

email, dempul dan plamir.

r. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat--------

kedokteran untuk manusia (46691) ;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat

laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----

s. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar (46693);



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan -------

bahan plastik dalam bentuk dasar. ------------------

-Bahwa penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan -

bahwa susunan pemegang saham menurut data yang diperoleh dari Biro-------
Administrasi Efek (BAE) pada saat Rapat adalah sebagai berikut : -------------------

(tujuhpuluh dua miliar tujuhratus limapuluh

sembilan juta delapanratus tiga ribu empat ratus-----------------

Rupiah) ;

b. Masyarakat sej umlah pemegang 2.848 .283.304

(dua miliar delapamatus empatpuluh delapan juta-

duaratus delapanpuluh tiga ribu tigaratus empat)

saham dengan nilai nominal seluruhnya -------

sebesar .. ......... Rp. 7 1.207.082.600,-

(tujuhpuluh satu miliar duaratus tujuhjuta delapan

puluh dua ribu enamratus Rupiah) ;-----
-sehingga seluruhnya berj uml ah 5.7 58.67 5.440 (lima m i I iar ---
tujuhratus limapuluh delapan juta enarnratus tujuhpuluh lima ------------

ribu empatratus empatpuluh) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar ..... Rp. 143.966.886.000,-

(seratus empatpuluh tiga miliar sembilamatus----

enampuluh enam juta delapanratus delapanpuluh enam ribu Rupiah).--

-Selanjutnya penghadap Tuan EDDY HARTONO tersebut bertindak

sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya -----------

DWI LESTARI dan

a. PT ADRINDO INTIPERKASA tersebut------

sejumlah 2.910.392.136 (dua miliar sembilanratus

sepuluhjuta tigaratus sembilanpuluh dua ribu

seratus tigapuluh enam) saham dengan ----------

nilai nominal seluruhnya sebesar ................................. Rp. 72.759.803.400,-



-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan:--

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan kembali seluruh isi

keputusan tersebut di atas dengan pemyataan atau penegasan kembali semua isi ---

keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan ----

untuk menghadap di instansi manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk-------------

memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Penerimaan ------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penerimaan -

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut dan untuk mengajukan serta ---

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin --------

diperlukan.

-Penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan:--

berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah

sah dan tidak pemah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut diatas:---------

penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari

segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.

-Selanjutnya penghadap j uga menyatakan telah mengerti, memahami dan -----------

menyetujui isi akta ini. ---
-Penghadap say4 Notaris kenal. ----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta" pada hari dan tanggal ------
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-------

I t] 
^on 

GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister ------

Kenotariatan, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sembilan Oktober ----
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (09-10-1 992), bertempat ----
tinggal di Jakarta : ----------

2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta.

pada tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus enampuluh----

sembilan (24-03-1969), bertempat tinggal di Tangerang, pada saat ini -:



sementara berada di Jakarta :

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan telah dikenal oleh saya, Notaris,

sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,-------

maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -------

-Dibuat dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan ----------

gantinya, tanpa tambahan maupun coretan.

-Ditandatangani oleh : -------------
I

I. EDDYHARTONO.

J. o*oau MARIA oKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister

3

Kenotariatan.

IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum.
I

4. KAMELINA, Sarjana Hukum
I
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