
," "-. 

'. 

-

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 
NOMOR AHU-0033298.AH.01.02.TAHUN 2019
 

TENTANG
 
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
 

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk
 

Menimbang : a	 Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RETNO HERTIYANTI, SH., M.H sesuai 

salinan akta nomor 02 Tanggal 13 Juni 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar 

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk tanggal 27 Juni 2019 dengan Nomor 

Pendaftaran 4019062733201124 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan; 

b	 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk - dengan 

NPWP 701108243503000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah 

sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database 

Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 02 Tanggal 13 

Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris RETNO HERTIYANTI, SH., M.H yang 

berkedudukan di KOTA SEMARANG. 

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki 

sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan 

dibatalkan atau dicabut. 

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2019. 

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, 

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 
19690918 199403 1 001 

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2019 

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0099609.AH.01.ll.TAHUN 2019 TANGGAL 27 Juni 2019 

... 
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TANGGAl 5 AGUSTUS 2002
 

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAl NO.2· X.A . 2005
 
TANGG.'\l 11 FEBRUARI 2005
 

JL. MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 7608487, 7623400, FAX. (024) 7608487
 
SEMARANG • 50145
 



FERN I]!AAN KEPU'1'USAN RAPAT
 

FERSEROAN TERBA!l'AS PT. PRDm. CAKRl~~ ABADI Tbk
 

Nomor: 02.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tigabelas Juni duaribu -------

sembilanbelas (13-06-2019). ---------------------------------

-Pukul duabelas Waktu Indonesia Barat (12.00 WIB). ----------

-Berhadapan dengan saya, TNO HERTlYANTI, Sarjana Hukum, ---

Magister Hukum, Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh

para saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan --

disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----------------------

Tuan RADITYA ~HANA, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh delapan -----

(03-03-1988), Warga Negara Indonesia, Karya an Swasta, 

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cisanggiri 111

Nomor: 3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan --

Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu ------

Tanda Penduduk N mor: 3174070303880001; ------------------

-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; --

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam 

jabatannya sebagai Direktur Utama, demikian mewakili 

D':'re~-si selaku kuasa para pe!1 egang saham untuk melaksanakal. 

33ham ~ahunan -----

Perseroan Terbatas P_. PRI -.. -." A . crl.- I Tbk, --------

berkedudukan di Kota Semarang, yang didirikan denga akta

tertanggal duapuluh sembilan Januari duaribu empatbelas --

(29-01-2014), Nomor: 111, yang dibuat dihadapan JI ~ ----

T~~AL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris 

pengganr~ dari ~~SBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, Sarjana Hukuffi, 

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta SelaLan dan ----

anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari pihak yang 
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berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga ------

Maret duaribu empatbelas (03-03-2014), Nomor: ------------

fu~-08990.AH.01.01.Tahun2014 dan perubahan-perubahannya -

dimuat dalam: --------------------------------------------

- Akta tertanggal sepuluh April duaribu er~atbelas -------

(10-04-2014), Nomor: 76, yang dibuat oleh JItu~i Tru~,~, --

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris 

pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID, Sarjana 

Hukl~n, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan

dan perubahannya tersebut telah mendapat persetujuan ---

dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat KeputLlsan ---

JvIenteri Hukum dan Hak Asasi Hanusia Republik Indonesia -

tertanggal dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014), -----

Nomor: ~~U-02360.40.20.2014 serta telah diterima dan ---

diberitahukan dalam database Sistem A~~inistrasi Badan --

Hukunl, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesi.a melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data tertanggal dua Mei duaribu empatbelas ---

(02-05-2014), Nomor: .~U-06937.40.22.2014; -------------

I - Akta tertanggal duabelas Agustus duaribu enambelas -----

(12-08-2016), Nomor: 24, yang dibuat dihadapan HARR.A. 

MIELTUANI LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya 

Daerah Ti.ngkat II Tangerang dan perubahan tersebut telah

mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang ---------

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilanbelas -----

Agustus duaribu enambelas (19-08-2016), Nomor: ---------

AHU-0014824.AH.01.02.Tahun 2016 serta telah diterima ---
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dan diberitahukan dalam database Sistem Adrninistrasi ----

Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -----

Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Iv1anusia Republik -

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -~------

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal serooilanbelas -------

Agustus duaribu enambelas (19-08-2016), Nomor: ---------

AHU-AH.01.03-0072782 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Perl~ahan Data tertanggal sembilanbelas Agustus duaribu 

enambelas (19-08-2016), Nomor: AHU-AH.Ol.03-0072783; ----

Akta tertanggal duapuluh empat Agustus duaribu ---------

tujuhbelas (24-08-2017), Nomor: 32, yang dibuat oleh ---

HARRF. MIELTUA II L BIS, Sarjana Hukum, Notaris di --------

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan 

tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak yang 

berwenanol berdasarJcan Surat Keputusan tvlenteri Hukum dan -

Hak Asasi Manus' a ..epublik _n 0 esia t:ertanJgal delapan -

September duaribu tuju·.be as (08- 9-20 ), .IO!~10r: ------

Ah~-OOla493..~.01.02.Tahun 2017 serta telah diterima 

dan diberitahukan dalam database Sistem Adrninistrasi 

Badan Hukum, Direktorat Jenderal P...dministrasi Hukurtl. ----

U.1um, Kef er:terian Hukum dan Hak Asasi Iv1anusi- Republik -

Indone~ia melal Ii . urat eneri a~n Pemberitahuan --------

Perubahan }\nggaran asar, tercanggal delapan September -

duaribu tujuh' elas (08-09-2017), Namor: ----------------

J\HU-AH.01.03-0169745 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan 

P rubahan Data, tertanggal delapan September duaribu ---

~uj uhbelas (08-09-2017), i\-omor: AHU-Jl..H. 01. 03-0169746; ---

Akta tertan gal sembilanbelas September duaribu 

tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: 20, yang dibuat dihadapan 

RINI iULIN.JTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta --
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Timur dan perubahan tersebut telah mendapat persetLjuan 

dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -

tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbelas --

(19-09-2017), Nomor: FnU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 ---

serta telah diterima dan diberitahukan dalam datab2se ---

Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ----

Administrasi Hukum Urnum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia me_alui Surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal -----

sembilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017),-

Nomor: A..HU-M-I. 01. 03-017 L 78 dan urat Pener imaan --------

Pemberitahuan Perubahan Data, tertanggal sembilanbelas -

September duaribu tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: ------

AHU-AH.01.03-0172879; -----------------------------------

Akta tertanggal sembilan Jan~ari dtaribu delaparbelas --

(09-01-2018), Nomor: 2, yang dibuat dihadapan RINI -----

YT.JLIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, 

dan perubahan tersebut telah diterima dan diberita~ukan 

dalam database Sistem Administrasi Badan Huklm, ---------

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian-

Hukum dan Hak Asasi Manusia Replblik Indonesia melalLi -

Sura t Pener imaan Pember i tahuan Perubahan ]\,n - garan Dasar 

tertanggal sep luh Januari duaribu delapanbelas --------

(10-01-2018), Nomor: FhU-AH.01.03-0008394; -------------

-da menurut keterangan pe hadap tidak ada perlbahan 

anggaran dasar lagi selaiJ. dari yang tersebut diat3s; 

-untuk selan'utnya disebut "Perseroan u 
; ------------------ 

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------------

-Penghadap bertindak dalam ked dukannya sebagaimana tersebut 
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diatas menerangkan terlebih dahulu: --------------------------

Bahwa pada hari Kamis, tanggal tigabelas Juni G0aribu ----

sembilanbelas (13-06-2019), pukul sebelas lebih tiga menit-

Waktu Indonesia Barat (11.03 WIB) sampai de~ga~ pukul ----

sebelas lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat 

(11.45 WIB), bertempat di Ruang Bahana Lantai B1, Hotel ---

Noormans, Jalan Teuku Umar Nomor: 27, Jatingaleh, Sernarang, 

para Pemegang Saham, Direksi dan Dev-ran Kornisaris Perseroan-

Terbatas PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk, berkedudukan di --

Kota Semarang telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham --

Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"l; 

I - BahHa Berita Acara Rapat Urnum Pemegang Saham Tahunan -----

tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal --

til.abelas ,Juni duaribu sembilanbelas (13-06-2019), --------

Nomor: OJ.; -----------------------------------------------

l - Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa 

untuk menyatakan sebagian dari hasil keputusan tersebut 

dalanl suatu akta Notaris tersendiri; ---------------------

I - Bahwa dalam Rapat tersebut antara lain telah diputuskan: 

Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang 

Maksud dan Tuj uan serta Ke9iata._ saha Per seroan ------

sehlbungan de gan ~elah .Jerlakjn~a Peraturan Kepala ----

Badan Pusat Statistik Tomor: 19 Tahun duaribu ---------

tujuhbelas (2017) tentalg Klasifikasi Baku Lapangan ----

Usaha Indonesia (K LI) Tahlln dllaribu tujuhbelas (2017) 

tanpa engubah kegiatan s ha utama dalam Perseroan yangI 

su ah dija ankan; -------------------------------------

-SelanjJtn a penghadap bertindak a1am kedudukannya ---------

sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa sebagian dari --

hasil keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: 
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~etUjUi menyesuaikan Pasa1 3 Anggaran Dasar Perseroan 

tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan 

sehubungan dengan te1ah ber1akunya Peraturan Kepa12 Badan 

Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu tujuhbe1as (2017) 

ten tang K1asifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 

Tahun duaribu tujuhbe1as (2017) tanpa mengubah kegiatan 

usaha utama da1am Perseroan yang sudah dija1ankan, sehing 

Pasa1 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai 

berikut: ----------------------------------------------- 

------------ M1aKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ------- 

--------------------------- Pasal 3 ----------------------- 

1.	 Maksud dan tujuan Perseroan ia1ah berusaha da1am bidang: 

a.	 Industri penqolahan; -------------------------------- 

b.	 Perdagangan Besar dan; ------------------------------ 

c.	 Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. ----------- 

I 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud aya~ 1 pas 

ini, Perseroan dapat me1aksanakan kegiatan usaha sebagai 

berikut: ----------------------------------------------- 

a.	 Kegiatan Usaha utama, yait : ------------------------ 

- Menja1ankan usaha-usaha da1am bidang industri ----- 

pengolc:,han dan pengawetan hasi1 perikanan (rajungan 

dan hasi1 1aut 1ainnya) da1am kaleng dan industri - 

pengo1ahan hasi1 perikanan me1a1ui proses per~ekuan 

(coldstoraye); ------------------------------------ 

- Menja1ankan usaha pengawetan crustacea dan biota -- 

perairan 1ainnya me1a1ui proses pewbekuan; 

- _ e_jalankan usaha da1am bidang perdagangal, terrnasuk 

iITlJ. or, €: :spor, inter insu1air cia lol:a1 dar i sega1a 

macam b -ang at u =a~a yang dapa~ diper agangkan, - 

menjadi grosir, 1e e ansir ~upp1ier, distributor dan 
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keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar 

negeri, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil -

produksi sendiri serta baik untuk perhitungan sendiri 

lnaupun pihak lain secara komisi, termasuk diantaranya

meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa dan 

perdagangan besar hasil pe-ikanan serta perdaga~gan - 

besar hasil olahan perikanan; ----------------------- 

b. Keqiatan Usaha Penunjanq, yaitu: ---------------------- 

- Melakukan ke':Jiatan usa 1a penyertaan modal pada ------ 

perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang -------- 

pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan 

-	 lVlelakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjanCJ 

tidak bertentangal dengan perat- ran perundang-undangan 

yang berlaku, diantaranya meliputi aktivitas -------- 

konsultasi manajemen. ------------------------------- 

-Direksi Perseroan tersebut diatas memberikan kuasa kepada -- 

saya, Notaris dengan hak unt.uk memindahkan kekuasaan ini ---- 

kepada orang lain dikuasakan untuk memintakan persetujuan 

kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar 

tersebut diatas dan untuk membuat pengubahan dan/atau ------- 

penan ahan dalam bentuk yang bagaimanapl. juga diperlukan --- 

untuk mem ero_eh per~e_ujua terseout, ~an untuk itu -------- 

mengajl.lkan permohonan-permohonan, menandatangani surat-sura-.:./ 

ak _a-akta yang diperlukan, 'elanjutnya melakukan segala ----- 

.~e·-,uatu _ang diper::' k- r tiL _uk mercapai la.:.9!.l erseb t. - iat-ss, 

tida - ada ~a"u T:.' ldakanpJil :,-a. 9 dikecualikan. --------------- 

-u tu c segal.:i akib3t _ang tirrbul dari akta ini, rnaka domisili 

umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera ------ 

Pengadi1an legeri Semarang di Kota Semarang. ---------------- 

-Ba!1'oJa ppnghadap nen' amin kebenaran, keeslian dan ----------- 
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kelengkapan: ------------------------------------------------ 

a.	 identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta 

ini sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya 

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersetut; 

b.	 seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa 

ada ya1g dikecualikan; ----------------------------------- 

I c. seluruh keterangan yang diberikan dan sebagai dasar ------ 

I dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan; ---------- 

-sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat dan ---------- 

ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam

bentuk apapun yancJ disebabkan karena akta ini, maka para ---- 

pihak yang mem..buat keterangan dengan ini berjanj i dan ------- 

men ikat.kan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ---- 

menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap - 

membebaskan Notaris dan para saksi dari turut bertanggung --- 

jawab dan mernikul baik sebagian maupun seluruh akibat hukum - 

yang timbul karena sengket3 tersebut. ----------------------- 

-Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan n,.emahami ------ 

isi	 akta ini. ----------------------------------------------- 

--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Serrarang, pada -- 

hari, tanggal dan jam terseb t pada kepala akta ini, engan-

dihadiri oleh: ---------------------------------------------- 

1.	 Nyonya RISKA AFRIANA, Ahli Madya, lahir di Semarang, pada 

tanggal satu .I\pri 1 seribu sembi lanratus sembi lanpuluh satu

(0 -04-1991), ....arga -egara Indones":'a, bertempat tiwgal di-

Kota Semarang, Larnongan Tengah IV/7, Rukun Ter..angga OC5,-

Rukun Warga 00_., Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan ------

Gajah Mungkur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nornor: ------ 

3374094104910002; ---------------------------------------- 



-r-2. Nona NONIKCA FLORENCE TIARA, Sarjana Hukum, lahir di Pati,

pada tanggal enambelas Maret seribu sembilanratus 

sembilanpuluh enam (16-03-1996), Warga Negara Indonesia, -

bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Batursari, Rukun ----

Tetang-ga 003, Ru kun INarga 003, Kel urahan Batur sari, ------

Kecarr0tan Batangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Namar: -

3318075603960001; ----------------------------------------

keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. 

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para 

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh 

para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --------------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. ---------------

-Miuuta akta ini telah ----

ditandatangani sebagaimana 

mestinya. -----------------

-Diberikan sebagai SALINAN 

yang sama bunyinya. --------

Notaris di Kota Semaranq 

RE'l'NO 

, , 


