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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk 

Nomor: 2 

Pada hari ini, Rabu, tanggal 1-7-2020 (satu Juli dua- 

ribu dua puluh), ------------------------------------ 

pukul 13.30’ (tiga belas lewat tiga puluh menit) ---- 

Bagian Barat Waktu Indonesia, ----------------------- 

menghadap kepada saya, MIKI TANUMIHARJA, Sarjana ----

Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,- 

dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---

saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian --------- 

akhir akta ini: -------------------------------------  

Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI, lahir di Banda Aceh, pada --  

tanggal 31-1-1971 (tiga puluh satu Januari seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ------

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- 

Jalan Kayu Putih Utara I Blok D nomor 7, Rukun ------

Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo Gadung, 

Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ----------------

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------

3175023101710009); ---------------------------------- 

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku Direktur Utama PT INTIKERAMIK -----

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, demikian sah mewakili Direksi- 

dan bertindak atas nama PT INTIKERAMIK ALAMASRI -----

INDUSTRI Tbk, selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang -

Saham Tahunan PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, -

sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat ---

Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTIKERAMIK ----------

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 1-7-2020 (satu Juli 



 

2 

dua ribu dua puluh) nomor 1, dibuat oleh saya, ------

Notaris, telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil --

keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris. -------- 

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

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----

atas, menerangkan kepada saya, Notaris: ------------- 

A. Bahwa pada tanggal 1-7-2020 (satu Juli dua ribu --

dua puluh), bertempat di Ruang Bima, Hotel Bidakara -

(Menara Bidakara 2), Jalan Jenderal Gatot Subroto ---

Kaveling 71-73, Jakarta 10710, dari pukul 12.07’ (dua 

belas lewat tujuh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia 

sampai dengan pukul 13.24’ (tiga belas lewat dua ----

puluh empat menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, ----

telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

(selanjutnya disebut Rapat) PT INTIKERAMIK ----------

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, berkedudukan di Jakarta ------

Selatan, Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 

1, Unit 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot ---

Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, ----

Kecamatan Tebet, yang perubahan seluruh anggaran ----

dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 12-8-2008 (dua- 

belas Agustus dua ribu delapan) nomor 69, dibuat di -

hadapan PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum,- 

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan -

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan- 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, tertanggal 7-10-2008 (tujuh Oktober dua --

ribu delapan) nomor AHU-70946.AH.01.02.Tahun 2008; -- 

perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ------- 
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- akta tertanggal 23-12-2009 (dua puluh tiga Desember 

dua ribu sembilan) nomor 103, dibuat di hadapan -----

PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notaris- 

di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan- 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, tertanggal 5-1-2010 (lima Januari dua ribu 

sepuluh) nomor AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010, serta -

telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK ALAMASRI ----

INDUSTRI Tbk, tertanggal 11-1-2010 (sebelas Januari -

dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-00705; --------- 

- akta tertanggal 12-1-2010 (dua belas Januari dua --

ribu sepuluh) nomor 20, dibuat di hadapan PAULUS ---- 

WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notaris di ----

Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan- 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, tertanggal 22-1-2010 (dua puluh dua ------

Januari dua ribu sepuluh) nomor ---------------------

AHU-03590.AH.01.02.Tahun 2010; ---------------------- 

- akta tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu -- 

lima belas) nomor 27, dibuat di hadapan EDWARD ------

SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister -------

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --

Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh ---------
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK 

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 10-7-2015 (sepuluh- 

Juli dua ribu lima belas) nomor ---------------------

AHU-AH.01.03-0950471; -------------------------------

- akta tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu -- 

lima belas) nomor 28, dibuat di hadapan EDWARD ------

SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister -------

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --

Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh ---------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK 

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 10-7-2015 (sepuluh- 

Juli dua ribu lima belas) nomor ---------------------

AHU-AH.01.03-0950477; ------------------------------- 

- akta tertanggal 22-6-2017 (dua puluh dua Juni dua - 

ribu tujuh belas) nomor 104, dibuat di hadapan ------

DESY MEGAWATI, Sarjana Hukum, pengganti dari --------

HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang,- 

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana 

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------

11-7-2017 (sebelas Juli dua ribu tujuh belas) nomor -

AHU-0014130.AH.01.02.TAHUN 2017, serta telah --------

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
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Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK -------------

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 11-7-2017 (sebelas- 

Juli dua ribu tujuh belas) nomor --------------------

AHU-AH.01.03-0151461; -------------------------------

- akta tertanggal 12-10-2017 (dua belas Oktober dua -- 

ribu tujuh belas) nomor 28, dibuat oleh saya, Notaris, 

yang sebagian isi keputusannya telah ditegaskan dalam- 

akta tertanggal 22-5-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu 

delapan belas) nomor 19, dibuat di hadapan saya, ----

Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK 

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 23-5-2018 (dua ---- 

puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor -------- 

AHU-AH.01.03-0208986 dan surat Penerimaan -----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK 

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 23-5-2018 (dua ---- 

puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor -------- 

AHU-AH.01.03-0208987; ------------------------------- 

- akta tertanggal 29-6-2018 (dua puluh sembilan Juni -

dua ribu delapan belas) nomor 20, dibuat di hadapan - 

saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal ----

2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor ---- 

AHU-AH.01.03-0217335 dan surat Penerimaan -----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK 
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ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 2-7-2018 (dua ----- 

Juli dua ribu delapan belas) nomor ------------------ 

AHU-AH.01.03-0217336; ------------------------------- 

- akta tertanggal 10-10-2018 (sepuluh Oktober dua ribu 

delapan belas) nomor 63, dibuat di hadapan BUNTARIO -

TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --

Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah- 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 

surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia, tertanggal 12-10-2018 (dua belas- 

Oktober dua ribu delapan belas) nomor ---------------

AHU-0021404.AH.01.02.TAHUN 2018; -------------------- 

- akta tertanggal 29-5-2019 (dua puluh sembilan Mei -

dua ribu sembilan belas) nomor 214, dibuat di hadapan 

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana --

Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, --

yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK 

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 19-6-2019 (sembilan 

belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----------

AHU-AH.01.03-0288157; ------------------------------- 

- akta tertanggal 29-5-2019 (dua puluh sembilan Mei -

dua ribu sembilan belas) nomor 28, dibuat di hadapan-

saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan- 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
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Indonesia, tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni- 

dua ribu sembilan belas) nomor ----------------------

AHU-0032280.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah ---------

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK -------------

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 21-6-2019 (dua ----

puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor ------

AHU-AH.01.03-0289215; ------------------------------- 

- akta tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua 

ribu sembilan belas) nomor 25, dibuat di hadapan ----

CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris -

di Kota Jakarta Utara, yang telah diterima dan ------

dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- 

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal ----

17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan --

belas) nomor AHU-AH.01.03-0374044; ------------------ 

- akta tertanggal 1-7-2020 (satu Juli dua ribu dua --

puluh) nomor 1, dibuat oleh saya, Notaris; ---------- 

(selanjutnya disebut Perseroan). -------------------- 

B. Bahwa sebelum Rapat tersebut diselenggarakan, ----

Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ---- 

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- 

(dahulu BAPEPAM-LK) (selanjutnya disebut Otoritas ---

Jasa Keuangan) dan Bursa Efek Indonesia -------------

(selanjutnya disebut Bursa Efek) mengenai rencana ---

pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal ----------
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30-4-2020 (tiga puluh April dua ribu dua puluh) nomor 

034/IKAI/IV/2020 dan mengenai tambahan mata acara ---

Rapat Perseroan melalui surat tertanggal 9-6-2019 ---

(sembilan Juni dua ribu dua puluh) nomor ------------

052/IKAI/VI/2020. ----------------------------------- 

2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada tanggal ----

12-5-2020 (dua belas Mei dua ribu dua puluh) --------

dalam: ---------------------------------------------- 

(i) situs web penyedia elektronic Rapat Umum Pemegang 

Saham (selanjutnya disebut e-RUPS); ----------------- 

(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------- 

(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan- 

bahasa Inggris. ------------------------------------- 

3. Mengiklankan pemanggilan Rapat pada tanggal ------

27-5-2020 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh) --

dalam: ---------------------------------------------- 

(i) situs web penyedia e-RUPS; ---------------------- 

(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------- 

(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan- 

bahasa Inggris. -------------------------------------

4. Mengiklankan pemanggilan ulang Rapat pada --------

tanggal 9-6-2020 (sembilan Juni dua ribu dua puluh) - 

dalam: ---------------------------------------------- 

(i) situs web penyedia e-RUPS; ---------------------- 

(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------- 

(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan- 

bahasa Inggris. ------------------------------------- 

C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan ------- 

diwakili sebanyak 6.826.560.416 (enam milyar --------

delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam ---



 

9 

puluh ribu empat ratus enam belas) saham, yang ------

merupakan 51,3% (lima puluh satu koma tiga persen) --

dari sejumlah 13.305.799.387 (tiga belas milyar -----

tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh -----

sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham -

dan karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran ------

dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan- 

Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, --

Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil -------

keputusan yang mengikat. ---------------------------- 

D. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk ----------

menyatakan sebagian isi keputusan Rapat tersebut ----

dalam akta ini, yaitu keputusan agenda Rapat yang ---

keenam. ---------------------------------------------

Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana  

tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa -------

keputusan agenda Rapat yang keenam adalah sebagai ---

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

I. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan ---

Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya ------

Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan ---

Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ------

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun --

2022 (dua ribu dua puluh dua) yang merupakan Rapat --

Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima terhitung ---

sejak pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris ------

Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak ---------

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ------
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memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai- 

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

DEWAN KOMISARIS: ------------------------------------ 

- Komisaris Utama         :  Tuan RAJA SAPTA -------- 

OKTOHARI, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal --

15-10-1975 (lima belas -

Oktober seribu sembilan- 

ratus tujuh puluh lima), 

Warga Negara Indonesia,- 

partikelir, bertempat --

tinggal di Kota -------- 

Pontianak, Jalan Sidas -

nomor 8, Rukun Tetangga- 

001, Rukun Warga 002, --

Kelurahan Tengah, ------

Kecamatan Pontianak Kota 

(pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor ---------

6171051510750006); ----- 

- Komisaris Independen    :  Tuan Doktorandus Haji --

ENGKOS SADRAH, Magister- 

Manajemen, lahir di ----

Garut, pada tanggal ----

25-7-1954 (dua puluh ---

lima Juli seribu -------

sembilan ratus lima ----

puluh empat), Warga ----

Negara Indonesia, ------

partikelir, bertempat --
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tinggal di Kota Bandung, 

Jalan Dago Asri nomor --

C-45, Rukun Tetangga ---

006, Rukun Warga 009, --

Kelurahan Dago, -------- 

Kecamatan Coblong ------

(pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor ---------

3273022507540004). ----- : 

DIREKSI: -------------------------------------------- 

- Direktur Utama          :  penghadap Tuan TEUKU --- 

JOHAS RAFFLI tersebut; - 

- Direktur (Bidang        :  Tuan ERWAN DWIYANSYAH, -  

Operasional dan            lahir di Sukabumi, ----- 

  Kepatuhan)                 pada tanggal ----------- 

30-10-1968 (tiga puluh -

Oktober seribu sembilan- 

ratus enam puluh -------

delapan), Warga Negara -

Indonesia, partikelir, -

bertempat tinggal di ---

Jakarta, Jalan Mawar ---

Merah II/2 nomor 247, --

Rukun Tetangga 004, ----

Rukun Warga 001, -------

Kelurahan Pondok Kopi, - 

Kecamatan Duren Sawit, -

Jakarta Timur ----------

(pemegang Kartu Tanda --
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Penduduk nomor ---------

3175073010680012). ----- 

II. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan- 

kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain --

yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun -------------

sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk --------

menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan ----

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan 

dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, -----

termasuk memberitahukan kepada instansi yang --------

berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan -

yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan -

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan 

tersebut. ------------------------------------------- 

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ---- 

tersebut di atas, sepenuhnya menjamin: -------------- 

(i) kebenaran identitas yang telah diperlihatkan ---- 

kepada saya, Notaris, dan penghadap sepenuhnya ------

menjamin kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan --

oleh penghadap kepada saya, Notaris, dalam rangka ---

pembuatan akta ini, dan dengan ini penghadap --------

menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas --------

kebenaran tanda pengenal dan dokumen-dokumen --------

tersebut; ------------------------------------------- 

(ii) dengan dibuatnya akta ini, Perseroan tidak -----

merugikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut --

dengan isi akta ini dan bersedia bertanggung jawab --

sepenuhnya apabila timbul permasalahan hukum --------

dikemudian hari terkait dengan isi akta ini; -------- 
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(iii) segala akibat hukum yang ditimbulkan dari -----

pembuatan akta ini menjadi tanggung jawab Perseroan - 

sepenuhnya diluar tanggung jawab para saksi dan ----- 

Notaris. -------------------------------------------- 

----------------- DEMIKIAN AKTA INI ----------------- 

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------ 

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- 

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: --------- 

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----

tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --

sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -------

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----

Depok, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, Rukun ---

Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya -

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------

3276056410720007), untuk sementara berada di Jakarta; 

dan -------------------------------------------------

Nona NADITA MAULIDIA, lahir di Bogor, pada tanggal -–

6-7-1999 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan --

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir,- 

bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pahlawan nomor 

180, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -

Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan (pemegang Kartu- 

Tanda Penduduk nomor 3271014607990013), untuk -------

sementara berada di Jakarta; ------------------------ 

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para -------

saksi. ---------------------------------------------- 

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------

Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ------ 

segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----  
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menandatangani akta ini dan penghadap selain --------

menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari 

tangan kanan dan tangan kirinya pada lampiran yang --

terpisah, melekat pada minuta akta ini. -------------

Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa- 

coretan. -------------------------------------------- 

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. 

    DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.- 

 

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan 

 

 

 

 

 

MIKI TANUMIHARJA, S.H. 


