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PERNYATAA}I KEPTITUSA}I RJAPAT

\\gV. KRESNA ETA}I SEiIAIITERJA'

Nomor : -01-
.-
-Pada hari ini, RiABU, tanggal enam April- tahun

duaribu enambel-as (06-04-2016) .

-Pukul- 10.00 WIB (sepuluh tepat waktu Indonesia

Eagian tsarac, .

-Berhadapan dengan saya, RINI IINiIDAYAI{I , Sarjana ----

Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri ol-eh

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal- dan akan disebut

pada bagian akhir akta ini

-Tuan ABDttL GAFUR, Sarjana Ekonomi, lahir di

Surabaya, pada tanggal duapuluh enam Oktober

seribu Sembil-an ratus tujuh puluh delapan

(26-L0-I978), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung

Bubulak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,

Desa Bojong Ku1ur, Kecamatan Gunung Putri,

Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

^dengan Nomor Induk Kependudukan 32010226701 80006;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------

berdasarkan kuasa sebagaimana tersebut dalam Notulen

Rapat Perseroan Komanditer "CV KRESNA ETAM ----

SEJAHTERA", berkedudukan di Bogor, yang Anggaran ----

Dasarnya didirikan dengan akta nomor 4 tertanggal ---

duapuluh tujuh Desember tahun duaribu sepuluh

(2'1-L2-2010), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris ---

Kabupaten Bogor dan telah di daftarkan di Pengadilan
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Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong, sebagaimana -----

ternyata dal-am Daftar Pencatatannya tertanggal

duabefas Januari tahun duaribu sebelas (I2-0L-20II),

Nomor z 23/ew/cv/20II.

-Anggaran Dasar mana telah dilakukan perubahan dengan

akta nomor . 4, tertanggal- enambelas Maret tahun ----

duaribu sebelas (16-03-2011), yang dibuat dihadapan -

Saya, Notaris Kabupaten Bogor dan tel-ah di daftarkan

di Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor di- Cibinong,

sebagaimana ternyata dalam Daftar Pencatatannya -----

tertanggal duapuluh dua Maret tahun duaribu sebelas

(22-03-20LL), Nomor : 45lAN.PERUB/2011;

-Dan menurut keterangannya ti-dak ada akta-akta lain -

selai-n dari yang tersebut, yang diperlihatkan kepada

saya, Notaris.

-Untuk selanj

lrPerseroan".

utnya dal-am akta ini disebut juga ------

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas

menerangkan terlebih dahulu : -------

-Bahwa pada hari JUMAT, tanggal delapanbelas Maret

tahun duaribu enambelas (18-03-2016), Pukul 10.00 WIB

(sepuluh tepat waktu Indonesia Bagian Barat) yang ---

bertempat di Kantor perseroan komanditer CV KRESNA --

-ETAM SEJAHTERA, Kp. Bojong Kul-ur Rt.OO2/04, Desa ---

Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten ----

Bogor, telah diadakan Rapat Perseroan Komanditer ----
*CV.KRESNA ETAM SEJAHTERA", yang Notulen Rapatnya ---

-



dibuat dibawah tangan, bermaterai

difekatkan pada minuLa akta inj-;

cukup dan aslinya -

-Bahwa penghadap berdasarkan kuasa. yang didapat -----

tersebut hendak menyatakan keputusan rapaL tersebut -

dalam suatu akta Notaris, yang kata demi kata

berbunyi sebagai berikut : -------

NOTULEN R,APAT PERSEROAI{ KOI4ANDITER --------

---. CV" KRESNA ETAI,I SEJAIITERJA

Berkedudukan di Bogor

-Hari/Tanggal

-Pukul

-Tempat

-Agenda

Jumat, 18 Maret 2016.

10.00 wrB;

Kantor CV. KRESNA ETAM SEJAHTERA.-

1. -Pengunduran diri Direktur ----

Perseroan Tuan SLA!{ET NGADENA}I

Dan Pengangkatan Tuan ABDUL --

GAFUR, Sarjana Ekonomi sebagai

Direktur Perseroan; ----------

-Pengunduran diri Nyonya MEITA

NttR FITRIYAIII , sebagai Persero

Pasif dalam Perseroan

-Perpindahan Domisili ---------

Perseroan; -------

-Peserta rapat adalah : -------

1. Tuan EKA TEGttH SETIA9ilAII, lahir di Surabaya, pada

tanggal tujuh Juni seribu sembilanratus

tujuhpuluh Sembilan (01-06-7919), Warga Negara

Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di

Surabaya, Pandugo V/35-E, Rukun Tetangga 002,



z.

Rukun Warga 001, Kelurahan Penjaringan Sari,

Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

3578030706790001; dal-am hal- ini bertindak sebagai

wakii- Direktur Perseroan

Tuan ABDUL GAI'UR, Sarjana Ekonomi, lahir di

Surabaya, pada tanggal duapuluh enam Oktober

seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan

(26-10-1918), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat ti-ngga1 di Bogor, Kampung

Bubulak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,

Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, -

Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 3207022610780006;

dalam hal ini bertindak sebagai pesero pasif

dafam Perseroan

Nyonya SIL\rY LIA DEWI Ahli Madya, l-ahir di

Surabaya, pada tanggal sembj-l-anbefas Maret seribu

sembil-anratus deJ-apanpuluh satu (19-03-1981),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bubulak,

Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa Bojong -

Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, -

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 32010259038100; dalam hal ini

bertindak sebagai pesero pasif dalam Perseroan.--

-Tuan EKA EEGttH SETIAWAII tersebut di-tunjuk oleh l----

peserta r.apat sebagai ketua rapat dan membuka Rapat -

3.



serta rapat ini adalah sah susunannya dan berhak ----

mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat dari

segala sesuatu Yang dibicarakan'

-Ketua Rapat menerangkan bahwa Acara Rapat telah ----

diketahui oleh seluruh peserta rapat, maka ketua ----

mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat memutuskan -

sebagai berikut : -------

1._MenyetujuiPengundurandiriTuanSI.AI'TETNGADENA}I

sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak

ditanda tangani-nya notulen rapat ini, dengan ----

memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan

dari tanggungjawab sepenuhnya (acguit et

decharge) atas tindakan pengurusan dalam

perseroan yang telah dijalankan, dengan disertai

ucapan terimakasih atas ;asa-jasanya sel-ama

menjabat Direktur Perseroan

-Dan rnengesahkan seluruh tindakan Direktur

Perseroan dalam rangka melakukan pengurusan dan -

pengawasan terhadap jalannya perseroan yang

dilakukan sejak pengangkatan dal-am jabatannya ---

tersebut sampai dengan keputusan rapat ini'

-Dan menyatakan segala tindakan hukum yang

dilakukan oleh Direktur Perseroan sel-ama periode

tersebut menjadi tanggungjawab Perseroan

-Menyetujui Pengunduran diri Nyonya MEITA NttR ---

FITRIYAIII, sebagai Persero Pasif dalam Perseroan

terhitung sejak ditanda tanganinya notulen rapat

ini, dengan memberikan kepadanya pelunasan dan --



pembebasan dari tanggungjawab sepenuhnya (acguit

et dechargel

-Sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru

adalah sebagai berikut :

-Direktur atau Persero Aktif : Tuan AIIDUL GAFUR, -

Sar;ana Ekonomi, -

tersebut; --------

Tuan EKA TEGTH ---

SETIAI{AII tersebut,'

-Persero Pasif

a -Menyetujui perpindahan domisil-i Perseroan yang --

sebelumnya di Kampung Bojong Kulur, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 004, Desa Bojong Kulur, Kecamatan

Gunung Putri, Kabupaten Bogor berpindah ke Safari

Green Residence A6, Rukun Tetangga 001, Rukun ----

Warga 004, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung ---

Putri, Kabupaten Bogor

-Memberikan kuasa kepada Tuan ABDUL GAF{IR,

Sarjana Ekonomi untuk menyatakan Keputusan

ini dalam suatu Akta Notaris, untuk maksud

Rapat

tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap dimana

perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat,

suruh membuat. atau menandatangani surat dan akta

yang diperlukan untuk itu.

-Penerima Kuasa yaitu Tuan ABDUL GAlItR, Sarjana

Ekonomi tersebut bertanggung jawab dan menjamin

sepenuhnya atas kebenaran ini keputusan rapat ini

serta keabsahan tanda-tangan yang ada dalam.

Notul-en Rapat ini, serta menjamin akan kebenaran



identitas sesuai tanda pengenal yang di-sampaikan

kepada Notaris dan membebaskan Notaris, para

saksi terhadap tuntutan/gugaLan apapun dikemudian

hari baik secara perdata maupun pidana sehubungan

dengan hasil Keputusan Rapat ini.

-Oleh karena tidak ada hal--hal yang dibicarakan lagi,

maka Ketua Rapat segera menutup Rapat pada pukul ----

11.00 WIB (sebel-as tepat Waktu Indonesia Bagian

Qr-=+\ ------uq!qu/.

-Para penghadap menyatakan dengan i-ni menjamin ------

kebenaran, keaslian dan kelengkapan dokumen serta ---

identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam ---

akta ini dan sefuruh dokumen yang menjadj- dasar

dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang

disampaikan kepada saya, Notaris maka apabila -------

dikemudian hari sejak ditandatnganinya akta ini

timbul sengketa dal-am bentuk apapun yang disebabkan -

o1ehaktaini,parapenghadapbertanggungjawab

sepenuhnya dengan ini para penghadap

membebaskan,/mel-epaskan saya, Notaris dan saksi-saksi

dari tuntutan dan,/atau gugatan dari pihak manapun. --

-Selanjutnya penghadap membubuhkan paraf disetiap ---

hal-aman yang menyatakan bahwa pengahdap tefah

mengerti, memahami dan menyetujui dari setiap halaman

didalam akta ini.

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di

pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut

i bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Bogor,

pada ----
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1. -Tuan DEPI ARTPIAI.ISYAH, lahir di Subang, pada

tanggal dua belas Oktober seribu sembil_an ratus

delapan puluh enam (12-10-1986), Warga Negara

fndonesia, bertempat tinggal di- Bogor, Kampung

Pangkalan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,

Kel-urahan Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara,

Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan 32I305I2I0860004.

2. -Tuan IKHWAIIUL HAMJAII, lahir di Subang, pada

tanggal l-ima Desember tahun seribu sembil-anratus

sembilanpuluh empat (05-72-1994), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Subang, Dusun

Krajan, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 010, Desa

Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten

Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----

Nomor Induk Kependudukan 32130505I294000I.

-keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-----

saksi

-Setel-ah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --

penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini

ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris, sedang penghadap selain menadatangani akta -

juga telah membubuhkan kesepuluh sidik jari tangan --

kanan dan kiri pada lembar kertas yang dijahitkan ---

dengan minuta akta ini

-Dilangsungkan dengan perubahan yaitu karena satu (1)

coretan tanpa penggantian.

-Minuta akta ini tel-ah ditanda-tangani dengan

-



semestinya.

-Diberikan sebagai- S A L I N A N resmi.

otaris Bogor,

HAIIDAYA]II, SH. )


