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P~~ KEPUTUSAN RAPAT
 

PERSEROAN TERBATAS PT. p~ CAKRAWALA ABADI Tbk
 

Nomor: 06.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sewbilanbelas Agustus duaribu -

duapu_uh (19-08-2020). --------------------------------------
l' 
" 

-Pukul sebelas lebih limapuluh menit Waktu Indonesia Barat --

(1 .50 WIB). ------~------------------------------~-----------

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

Magister Hukum, Notaris di Kota ,Semarang dengan d'ihadiri 0 eh

para saksi yang saya, Notaris, kenal dan narna-narnanya akan 

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

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

tiga Maret seribu sembilanratus delapanpul h delapan -----

(03-03-1988), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, 

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, jalan Cisanggiri I11

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

Petogongan, Kecamatan Kebayoran Bar , pe egang Kartu ------

Tanda Penduduk Nomor: 3174070303880001; ------------------

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

-menu rut keterangannya da_am hal ini bertindak dalam 

jabatannya sebagai Direktur Utama, demikian mewaki i 

Direksi selaku kuasa para pemegang saham UI tuk melaksanakan 

keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham uar Biasa --

Perseroan Terbatas PT. PRI~. CAKRAW.~A ABADI Tbk, --------

berkedudukan d' Kata Se. arang, yang didirikan dengan akta 

tertanggal duapuluh sembilan anuari duaribu empatbelas --

(29-01-2014), .0 or: 111, yang dibuat dihadapan JI 

TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris 

pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, Sarjana HU'Uffi, 

Mag'ster Kenotariatan, Notaris di Jakan:a Selatan da.l ----

~ 



-------

NO E tVANTl, S MHI 

NOTARIS KOTA SEMARANG 

anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari pihak yang 

berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan ---

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

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

AHU-08990.AH.Ol.Ol.Tahun 2014 dan pe"ubahan-perubahannya -
\", 

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

- Akta tertanggal" sepuluh April duaribu empatbelas -------

(10-04-2014) , -.Nomor: 76, yang dibuat olen JIMMY TANAL, --

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku' l.otaris 

pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, Sa'rjana 

Hukwn, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan

dan perubahannya tersebut telah mendapa persetujuan ---

dari pihak yang berwenang berdasarkan Sura't Keputusan --

enteri Hukum dan Hal< .~sasi Manusia Republik Indonesia -

tertanggal dua He' duaribu empatbelas (02-05-2014), -----

Nomor: AHU-02360.40.20.2014 serta telah diteri a dan ---

diberitahlkan dalam database Sistem Administrasi Sada 

Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umllm, -----

Kementerian Hukllm dan- Hak Asasi Manusia Republik -------

Indonesia mel alui Surat Pener imaan Pemberita luan ---~-----

Pe":"ubahan Data tertanggal dua Mei duaribu empatbelas _.. -

(02-05-2014), Nomor: AHU-06937.40.22.2014; -------------

I - Akta tertanggal duabelas .Z\gustus duaribll enambelas -----

(12-08-2016), Nomar: 24, yang dibuat dihadapan HARRA 

IELTUANI LUSIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebut telah

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

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huk n dan Hak Asasi -

Manusi~ Repub_i. Indonesia tertanggal serr~ilanbe as -----

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



--

RETNO H R Y NTI, SH, MH 
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AHU-0014824.~1.Ol.02.Ta~un 2016 serta telah diterima 

dan diberitahukan dalam database Sistern Administrasi 

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

Umum, Kementerian Hukum dan liak Asasi . Janusia Republik -

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan -------
\', 

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal sembilanbelas -------

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

AHU-AH.O:.0~-C072782 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan -

Perubahan Data tertanggal sembilalwelas Agustus duarib 

enambelas (19-08-2016), lamar: AHU-AH.01.03-0072783; ---

[ - .l\kta tertanggal duapuluh empat Agus us d aribu ---------- ," 

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

HAR~. MIELTU.l\NI LUBIS, Sarjana Huk m, Notaris di -------
'. 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan 

tersebut telah mendapat persetujuan~dar' pihak yang 

berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan -

Hak Asasi Mar usia Republik Indones~a tertanggal delapan 

September duaribu tujuhbelas (08-09-2017), Nomor: ------

AHU-0018493.AH.Ol.02.Tahun 2017 serta telah diterima 

dan diberitahukan dalam database Sistem Administrasi 

Badan Hukum, Direktorat Jenderal Adninistrasi Hukum -----

Uroum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

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

Perubahan Anggaran asar, tertanggal delapan September -

duaribu tujuhbelas (OS-09-2017), Nomor: ----------------

AHU-AH.01.03-0169745 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan -

Perubahan Data, tertanggal delapan Septerober duaribu ---

tujuhbelas (08-09-2017), Nomor: AHU-F~.01.03-0169746; --

- Akta tertanggal sembilanbelas September duar'bu --------

I tujuhbelas .(19-09-2017), Nomor: 20, yang dibuat dihadapar 



NO R IVA I, SH, MH 
NOTARIS KOTA SEMARANG, 

R~NI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ---

Timur dan perubahan tersebut. telah mendapat perset.ujuan 

dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -

tertanggal sembilanbe as September duaribu tujuhbelas --
r:... 

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

serta telah dfterima dan diberitahukan dalam database ---

Sistem Admini~trasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ---

Administra.si Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak .A.sasi-

Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal -----
" 

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

Nomor: AHU-AH.Ol.03-0172878 dan Surat Pene:imaan --------

Pernberi tahuan Perubahan Data, tertanggal semb' lanbelas -

September duaribu tujuhbelas (19-09-"2017), Jomor: ------

.A.h1J-fl..H. 01 .03- 01 72879; ----- ---- -------------------------

I - .i=\.kta tertanggal sembilan Januari duaribu delapanbelas --

(09-01-2018), Nomor: 2, ya.g dibuat dihadapan RINI -----

YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, 

dan perubahan tersebut telah diterima dan diberitahukan 

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, ---------

Direktorat Jenderal A inistrasi Hukum Umum, Keme. erian-

Hukurn dan Hal-: Asasi Ma .usia Republik Indo esia melalui -

Surat Penerimaan Pemberitahua Perubahan Anggaran Dasar 

tertanggal sepuluh Januari duaribu delapanbelas --------

(10-01-2018), Nomor: AHU-AH.Ol.03-0008394; 

I - Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan ---

Rapat t,ertanggal tigabelas Juni duaribu sembilanbelas --

(13-06-2019), Nomor: 02, dibuat dihadapan saya, Notaris 

dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari -



TNO tYANTl, H 
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pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri-

Hukum Dan Hak Asasi 1 anusia Republik Indonesia tertanggal 

duapuluh tujuh Juni duaribu sembilanbelas (27-06-2019), 

ornor: AHU-0033298 ..!lli. 01.02. Tahun 2019;' ----------------

-dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan
,", .... 

anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut diatasi 

-untuk selanjut~~a disebut "Perseroan"; ------------------

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

-Pengbadap bertindak da am kedu~ukannya sebagaima'na r.erseb t -

diatas me erangkan terlebih dahulu: --------------------------

Bahwa pacta Rabu, tanggal sembilanbelas Agustus duaribu ---
,~ 

., 

duapu uh (19-08-2020), pukul sebelas lebih duapuluh lima -

eni t h'aktu Indo! esia Barat (11.25 W-B) sampai dengan pukul 

sebelas leb'h tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia 

Barat ( 1.37 - IB), bertempat di Amaris-Hotel, Jalan Pemuda-

Nomor: 38, Semarang, para Pemega 9 Saham, Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. PRI~ CAKR~~~A 

;:',BAD_ Tbk, berkedudukan di Kota Semarang telah menga akan -

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selan~utnya --

disebut "Rapat")i -----------------------------------------

Bahwa Berita Acara Rapat Um1.. Pemega,.g Saham Luar Biasa 

tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal 

sembilanbelas Agustus duaribu duapuluh (19-08-2020), ------

Nomor: 05; -----------------------------------------------

I - Bahwa dalam Rapat ~ersebuL -e_3 adir dan/atau diwakili -

sebanyak 806.540.743 (delapanratus enam ~uta li aratus 

empatpuluh ribu t j hratus empatpu uh tiga) saham yang 

merupakan, 69,132% (enampull h sembilan koma seratus -------

tigapu h dua persen) dari 1.166.666.700 (satu miliar ----

seratus enampuluh enam juta enamratus enampuluh enam ribu 
~ 



--

RE	 NO HE -'VA. I, S. , MH 
NOTfl.RIS KOTA SEMARA :G. 

L'j hratus) sah~ yang mer paka sel r h saham yang Lelah 

dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Langgal Rapat dan

yang emiliki ha.~ s 'ara yang sah, karenanya keLentuan ----

men'gena i Pasal 23 aya t (2) a Anggaran Dasar Perseroan dan -

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 ------
1\ 

te tang Perseroan Terbatas telah terpenuhi, dengan -------

demikial Rapat -tersebut ada_ah sah susunannya ,dan berhak -

mengarnbil keputusan yang sah mengenai segala hal yang ----

dibicarakan; ---------------------------------------------

I - ahwa dalam Rapat tersebut peng' adap telah diber~ kuasa --

,-'
untuk menyatakan hasil keputusan tersebut dalam suaLU a-ta-, 

Notaris tersendiri; --------------------------------------

I - Bahwa da am Rapat terseb t antara lai telah d~putus. an: -
" 

I - Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 

-Se anjucnya penghadap bertindak dalam Redldukannya ---------

sebagai ana tersebut diatas menyatakan bahwa hasil keputusan 

dalam Rapat terseb adalah sebagai ber'k t: -----------------

Menyetujui agenda peruba an ~reksi ?erseroar d'tiadakan, 

dikarenal--;ar tidak ada-' su a per baha. sususa Direksi ----

Perseron; ------------------------------------------------

2.	 Menyer. jui menga gkat Tua MUH.~ REAGY SUKMlI.NA sebaga' 

anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan 'abatan sebagai 

K misaris, berlaku efektif cerhitung sejak d'Lutupnya 

Rapat tersebut sampai dengan bera- ~r ya asa jabatan 

anggota Dewan Ko isaris ain ya; -------------------------

3.	 Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya

apat, anggo a Dewan Komisar's Perseroan adalah sebagai --

beriklt: --------------------------------------------------

Dewan Komisaris: ------------------------------------------

Komisaris Utama : Tuan TOMMY ISKP~DAR WIDJAJA; ---



RETNO TIYAN I, SH, 'H 
NOTARIS KOTA SEI'v1ARANG 

~ 
Komisaris Tuan MUHAMMP.D R~AGY SUKMANA; --

Komisaris Independen Tuan IDA BAGUS OK~ NILAi -------

-Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris ------

Perseroan sejak Rapat ada ah sebagai berikut: -------------

Dewan Komisaris: -----------------------------------------
\" 

Ko isaris Utama Tuan TOMMY ISK~lDAR WIDJAJA; ----

Komisaris Tuan '1UHA~D REAGY SUKVL~A; --


Komisaris Independen Tuan IDA BAGUS OKF. NILA; --------


Direksi: --------------------------------------------------

Direktur Utama Tuan RPDITYA WARDHPNAi ----------

Direktur Tuan LIM TONY; ------------------

DireKtur Nyonya TITI INDAH SUSILO\ffiTI. 

- ireksi Perseroan tersebut diatas memberikan kuasa kepada 

saya, Nota_is denga. har. untuk memi dahkan kekLasaan ini ----

kepada orang lain dikuasakan untuk memintakan perset juan 

kepada pihak yang berwenang atas perubahan a ggaran dasar 

tersebut diatas dan untuk membuat pengubahan dan/atau 

penamLahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperl kan ---

untuk mernperoleh persetujuan tersebut, dan untuk itu --------

mengajukan permohonan-per oho.an, menandatangani surat-surat/ 

akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala -----

sesuatu yang diperlukan un .... uk me capai maksud tersebut diatas, 

tidak ada satu tindakanpun yang dikec alikan. ---------------

-Untuk segala akibat yang . irrbul dari akta ini, maka domisili 

u yang tetap dan tidak ber bah pada Kantor Panitera ------

Pengad'lan Negeri Se arang i Kota Semarang. ----------------

-Bahwa pengh?dap menjamin kebenaran, keas ian da. kelengkapan: 

3. identitas'pihak-pihak yang namanya tersebut da_arrl akta 

I ini sesu-ai tanda pengela_ yang disarnpaikan kepada saya 

~riS dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut; 



---

RE	 N ER tVANTl 1 S ,fl.'I 
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~ --' se+uruh dokumen yang menjad' dasar dibua~nya akta ini tanpa 

ada yang dikecualikan; ----------------------------------- 

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

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

-3el ing9a apabila dikemldian hari sejak dibuat dan ---------- 
r.... 

ditandatangani akta ini timbul se,gketa dengan nama dan dalam

bentuk apapu! yang-disebabkan karena ak~a ini, maka para ---- 

pihak yang meroouat keterangan de~gan ini berja,ji dan ------- 

mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ---- 

me~anggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap - 

. enbebaskan Notaris dan para saksi dari turut bertanggu.g ----, 

jawab dan memikul baik sebagian maup'n selurlh akibat hukum - 

yang timbul karena sengketa tersebut. ----------------------- 

-Penghadap juga menyata.:an telah mengerti dan memaha. i ------ 

is' akta ini. --------------------------~---------------------

--------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------ 

-Dibuat sebagai minuta dan d'langsungka di Semarang, pada -- 

hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta '. i, dergan - 

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

1.	 Nyonya RISKA AFRIANA, lahir di Semarang, pada angga1 sat 

April seribu sembi anratus sembilanpul h satu (01-04-1991), 

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, berten~at tilggal

di Kabupa e Se. ,ara g, Ja an B' a Per m Fa .ora a Asri ---- 

810k 81-4, R kun eta .gga 004, Ru, n -arga 016, Kelurahan -

Kalongan, Kecamata1 Ungaran Timur, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Nomor: 3374094104910002; ------------------------ 

I 2. Nona LINA SHABRINA, Sarjana HuJntm, Magister Kenotariatao,-

lal.ir di,Semarang, pada tangga tigapuluh Nopember seribu-

sembilanratu3 sembi anpuluh tiga (30-11-1993), Warga ------

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, ---- 



---r-- '" 003 \. 004Ja 1a Candlsarl, RUKun Tetangga , RU",ll1 Warga , -----

Kellrahan Billnbankerep, Kecamatan Ngaliyan, pemegang -------


Kartu Tanda Penduduk Nomor: 337415701-930002; ------------

keduanYa pegawai Kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. 

-Segera setelah akta ini saya, No aris bacakan kepada para 
\", 

penghadap dan saksi-saksi, maka akta il.i ditandatangani oleh 

para penghadap, satsi-saksi da; saya, Notaris. --------------

-Dilangsungkan dengal ta pa perubahan apapun. ---------------

-Minuta akta ini telah ----

ditandatangani sebagaLna a 

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

-Diberikan sebagai SALINAN 

yang sama bu,yinya. --------

Notaris di Kota Semarang 

RETNO SH, MH 


