
 

 

 

 

19 Mei 2022 

19 

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

PT. FKS MULTI AGRO Tbk. 



 
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0035455.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FKS MULTI AGRO Tbk

 
 
Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIESTIANI WANG, S.H.,  M.KN. sesuai

salinan akta nomor 19 Tanggal 19 Mei 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar
PT  FKS  MULTI  AGRO Tbk  tanggal  25  Mei  2022  dengan  Nomor  Pendaftaran
4022052531241341  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 FKS MULTI AGRO Tbk;

 
 

M E M U T U S K A N :
Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT FKS MULTI AGRO Tbk - dengan NPWP

015717408054000  yang  berkedudukan  di  JAKARTA  PUSAT  karena  telah  sesuai
dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 19 Tanggal 19 Mei
2022 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. yang berkedudukan di
JAKARTA SELATAN.

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 26 Mei 2022.
 

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 26 Mei 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0097617.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 26 Mei 2022 



 
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0035455.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FKS MULTI AGRO Tbk

 
 
1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 48.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama Jabatan Klasifikasi
Saham

Jumlah Lembar
Saham Total

PO INDARTO GONDO DIREKTUR UTAMA - - Rp. 0
ANAND KISHORE BAPAT DIREKTUR - - Rp. 0
BONG WELLY SWANDANA DIREKTUR - - Rp. 0
LIAUW SIOE LIAN DIREKTUR - - Rp. 0
LUCY TJAHJADI DIREKTUR - - Rp. 0
FARHAN RIO GUNAWAN KOMISARIS UTAMA - - Rp. 0
HORST SIEGFRIED
GNTHER

KOMISARIS - - Rp. 0

KUSNARTO KOMISARIS - - Rp. 0
HIDAYATULLAH SURALAGA KOMISARIS

INDEPENDEN
- - Rp. 0

INSINYUR FAIZ ACHMAD
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION

KOMISARIS
INDEPENDEN

- - Rp. 0

PT CATURKARTIKA
PERDANA

BADAN HUKUM - 50.000.000 Rp. 5.000.000.000

PT FKS CORPORINDO
INDONESIA

BADAN HUKUM - 379.486.100 Rp. 37.948.610.000

AGUNG CAHYADI KUSUMO WAKIL DIREKTUR
UTAMA

- - Rp. 0

MASYARAKAT - - 50.513.900 Rp. 5.051.390.000
 

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2022.
 

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 26 Mei 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0097617.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 26 Mei 2022

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai
Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 - Hunting

 
Nomor : AHU-AH.01.09-0015819
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan
PT FKS MULTI AGRO Tbk

 Kepada Yth.
Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN.
SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE SOUTH TOWER LG-17
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 45-46
JAKARTA SELATAN

 
 

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi

Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris

LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan

Komisaris, PT FKS MULTI AGRO Tbk, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
 
 
 

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2022.
 

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 Mei 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0097617.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 26 Mei 2022
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
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Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173084911690002, -

Warga Negara Indonesia;------------------------ 

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal 

sebagai berikut:---------------------------------- 

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 (sembilan ----

belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua), --------

bertempat di Menara Astra, lantai 27, Jalan ------

Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta Pusat, ---

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa dari: -------------------------------------- 

PT. FKS MULTI AGRO Tbk., suatu perseroan terbatas- 

yang didirikan menurut Undang-Undang Negara ------

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat 

dan beralamat di Menara Astra, lantai 28, Jalan --

Jenderal Sudirman Kaveling 5-6 Jakarta Pusat, yang 

anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:------- 

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1992 ----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor -

34, yang dibuat dihadapan RADEN SANTOSO, pada ----

waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah ---------

mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----

Surat Keputusannya tanggal 21 (dua puluh satu) ---

Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh 

dua) Nomor: C2-8706.HT.01.01.TH’92;--------------- 

- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa 

kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya ----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -



 3 

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ----

puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor: -

22, yang dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana- 

Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang --

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --

dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) --

Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor: ----------- 

AHU-51428.AH.01.02.Tahun 2008;-------------------- 

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2014 (dua -

ribu empat belas) Nomor 15, yang dibuat dihadapan- 

Notaris ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister --

Hukum tersebut dan telah mendapatkan persetujuan -

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- 

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2- 

(dua) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor: ---- 

AHU-09202.40.20.2014;----------------------------- 

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015 -

(dua ribu lima belas) Nomor 24, yang dibuat ------

dihadapan Notaris ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, -

Magister Hukum tersebut, yang Penerimaan ---------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah --

diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 -

(empat belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ----

Nomor: AHU-AH.01.03-0951563;---------------------- 

- akta saya, Notaris tanggal 19 (sembilan belas) -

Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 29, yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --

dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh -----

empat) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor:-  

AHU-0041345.AH.01.02.TAHUN 2019;------------------ 

- akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) ------

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 22 -

(“Akta Nomor 22”), yang telah mendapatkan --------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---

Keputusan tanggal 16 (enam belas) Desember 2019 --

(dua ribu sembilan belas) Nomor: ----------------- 

AHU-0105169.AH.01.02.TAHUN 2019;------------------ 

-  akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) 

Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 22 (“Akta ---

Nomor 22”), yang telah mendapatkan persetujuan ---

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 

23 (dua puluh tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) 

Nomor: AHU-0050529.AH.01.02.TAHUN 2020;-----------

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --

dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 15 (lima -

belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----

Nomor 5, yang telah mendapatkan persetujuan dari -

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

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 

17 (tujuh belas) Februari 2021 (dua ribu dua puluh 

satu) Nomor: AHU-0010174.AH.01.02.TAHUN 2021 dan -

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
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Perubahan Anggaran Dasar tanggal tanggal 17 (tujuh 

belas) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---

Nomor: AHU-AH.01.03-0103830;---------------------- 

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --

terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 22;-- 

- untuk selanjutnya akan disebut juga ------------

“Perseroan”;-------------------------------------- 

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam -

akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 18;-----  

- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;---- 

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ---

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang --

berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, 

oleh Direksi Perseroan Perseroan telah dilakukan -

hal-hal sebagai berikut: ------------------------- 

-  Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan --- 

sesuai surat Nomor 07/FKS-JKT/DIR/IV/2022 -----

tanggal 5 (lima) April 2022 (dua ribu dua puluh 

dua).------------------------------------------ 

- Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan  

melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa 

Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian ----

Sentral Efek Indonesia tanggal 12 (dua belas) -

April 2022 (dua ribu dua puluh dua).----------- 

-  Pemanggilan kepada para pemegang saham -------- 

Perseroan melalui situs web Perseroan, situs --

web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT -

Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 27 ---

(dua puluh tujuh) April 2022 (dua ribu dua ----

puluh dua).------------------------------------ 
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- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ ----

diwakili sebanyak 478.531.500 (empat ratus tujuh-- 

puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu 

lima ratus) saham atau merupakan 99,694% (sembilan 

puluh sembilan koma enam sembilan empat persen)--- 

dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan-------- 

Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 

480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) -----

saham;-------------------------------------------- 

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ---

dalam Pasal 12 ayat 2 (i), Pasal 12 ayat 3 huruf a 

dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, ----

Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak --

mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai --

segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai ---

dengan agenda Rapat.------------------------------ 

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan ---

telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan ----

Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. --------- 

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----

tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa -

tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa -

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan------

keputusan sebagai berikut :----------------------- 

1. a. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh ---- 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris --------

Perseroan yang saat ini sedang menjabat, ---

untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak ----

ditutupnya Rapat hari ini tanggal 19 -------

(sembilan belas) Mei 2022 (dua ribu dua ----
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puluh dua) sampai ditutupnya Rapat Umum ----

Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk tahun 

buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).------- 

b. Mengangkat Tuan Agung Cahyadi Kusumo sebagai  

Wakil Direktur Utama Perseroan untuk masa --

jabatan 5 (lima) tahun sejak ditutupnya ----

Rapat hari ini tanggal 19 (sembilan belas) -

Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai ---

ditutupnya RUPST untuk tahun buku 2027 (dua 

ribu dua puluh tujuh).---------------------- 

Sehingga setelah mendapatkan persetujuan Rapat, 

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---

Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ---

sejak ditutupnya Rapat hari ini, tanggal 19 ---

(sembilan belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh -

dua) sampai ditutupnya RUPST untuk tahun buku -

2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai 

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

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

Direktur Utama : Po Indarto Gondo----- 

Wakil Direktur Utama : Agung Cahyadi Kusumo- 

Direktur  : Lucy Tjahjadi ------- 

Direktur : Anand Kishore Bapat-- 

Direktur : Liauw Sioe Lian------ 

Direktur  : Bong Welly Swandana— 

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

Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan--- 

Komisaris Independen : Hidayatullah -------- 

Suralaga------------- 

Komisaris Independen : Faiz Achmad---------- 
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Komisaris : Horst Siegfried ----- 

Guenther------------- 

Komisaris : Kusnarto------------- 

c. Memberikan wewenang dengan hak substitusi -- 

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ---

segala tindakan sehubungan dengan ----------

pengangkatan dan perubahan susunan anggota -

Direksi dan anggota Dewan Komisaris --------

Perseroan tersebut di atas, untuk membuat --

atau meminta untuk dibuatkan, serta --------

menandatangani segala akta sehubungan dengan 

pengangkatan dan perubahan susunan anggota -

Direksi dan anggota Dewan Komisaris --------

Perseroan tersebut.------------------------- 

2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar  

Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta --

Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ----

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia --

2020 (dua ribu dua puluh).------------------ 

b. Memberikan wewenang kepada Direksi --------- 

Perseroan, dengan hak substitusi untuk -----

melakukan segala dan setiap tindakan yang --

diperlukan sehubungan dengan keputusan -----

tersebut, tetapi tidak terbatas untuk ------

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut ---

dalam akta-akta yang dibuat dihadapan ------

Notaris, untuk merubah, menyesuaikan -------

dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 

Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan -----

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia --
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tahun 2020 berikut perubahan atau ----------

pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain --

sebagaimana ditentukan oleh instansi yang --

berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh 

serta sesuai dengan ketentuan perundang-----

undangan yang berlaku, yang selanjutnya ----

untuk mengajukan permohonan persetujuan ----

dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas ---

keputusan Rapat ini dan/atau perubahan -----

anggaran dasar Perseroan dalam keputusan ---

Rapat ini kepada instansi yang berwenang, --

serta melakukan segala dan setiap tindakan -

yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku.------------ 

3. a. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan  

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --

kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun -

buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan ----

perusahaan (corporate guarantee), dalam satu 

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan --

satu sama lain maupun tidak kepada pihak ---

bank atau lembaga keuangan maupun pihak ----

lain, baik atas fasilitas pinjaman yang ----

telah diberikan dan/atau yang akan diberikan 

kemudian kepada Perseroan dan/atau anak ----

perusahaan dan/atau pihak-pihak yang -------

terafiliasi dengan Perseroan berikut -------

penambahan dan/atau perubahan dan/atau -----

perpanjangannya dan/atau pembaharuannya ----

(jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman 
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yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.-- 

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan -- 

untuk menandatangani segala surat-surat, ---

perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain---

lain serta melakukan segala sesuatu yang ---

dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan 

aset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh --

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ---

dalam satu tahun buku.---------------------- 

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut ----

diatas, maka Pasal 3 anggaran dasar serta susunan 

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----

sebagai berikut:---------------------------------- 

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----- 

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

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan-  

usaha-usaha dalam bidang perdagangan, ---------

perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, -

kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan ----

akomodasi dan penyediaan makan minum, serta ---

penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi --

mesin dan peralatan industri pengolahan. ------ 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -- 

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---

usaha sebagai berikut:------------------------- 

A.  Kegiatan Usaha Utama: -------------------- 

a. Perdagangan Besar Berbagai Macam ----- 

Barang (KBLI 46900), mencakup usaha --

perdagangan besar berbagai macam -----

barang yang tanpa mengkhususkan barang 
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tertentu (tanpa ada kekhususan -------

tertentu) termasuk perkulakan;-------- 

b. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman-  

Lainnya (KBLI 46339), mencakup usaha -

perdagangan besar makanan dan minuman 

lainnya, seperti tepung beras, tepung 

tapioka, premiks bakeri, karamel, madu 

olahan, kerupuk udang dan lain-lain. -

Termasuk pangan untuk keperluan gizi -

khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), 

bahan tambahan pangan (food additive), 

bahan penolong (processing aid), -----

makanan ringan lainnya, serealia dan -

produk berbasis serealia yang belum --

diolah maupun telah diolah, minuman --

produk kedelai, makanan siap saji, ---

serta perdagangan besar makanan untuk 

hewan piaraan dan makanan ternak.----- 

c. Perdagangan besar padi dan palawija -- 

(KBLI 46201), mencakup usaha ---------

perdagangan besar hasil pertanian ----

tanaman padi dan palawija sebagai ----

bahan baku atau bahan dasar dari suatu 

kegiatan berikutnya, seperti padi, ---

jagung, gabah, gandum dan seralia ----

lainnya, termasuk perdagangan besar --

benih dan bibit padi, palawija, dan --

serealia lainnya;--------------------- 

d. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan-  

Hewan Hidup Lainnya (KBLI 46209), ----
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mencakup usaha perdagangan besar hasil 

pertanian dan hewan hidup lainnya yang 

belum diklasifikasikan di tempat lain. 

Termasuk dalam kelompok ini ----------

perdagangan besar bahan baku ---------

pertanian, sisaan dan sampah ---------

pertanian, dan hasil ikutan pertanian 

yang digunakan untuk makanan hewan, --

serta tanaman dan bibit tanaman ------

lainnya yang belum disebutkan di -----

atas;--------------------------------- 

B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung -- 

kegiatan usaha utama Perseroan adalah ----

menjalankan usaha utama Perseroan adalah:-

a.  Perdagangan Besar Hasil Perikanan ---- 

(KBLI 46206), mencakup usaha ---------

perdagangan besar hasil perikanan ----

sebagai bahan baku atau bahan dasar -

dari kegiatan berikutnya, seperti ----

ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, 

kerang, rumput laut, bunga karang dan- 

kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, 

serta bibit hasil perikanan;---------- 

b. Perdagangan Besar Beras (KBLI 46311),-  

mencakup usaha perdagangan besar beras 

untuk digunakan sebagai konsumsi -----

akhir;-------------------------------- 

c. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak --- 

Nabati (KBLI 46315), mencakup usaha --

perdagangan besar minyak dan lemak ---
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nabati, termasuk margarin serta produk 

berbahan dasar lemak nabati seperti --

non-diary cream, dan produk sejenis --

lainnya.------------------------------ 

d. Perdagangan Besar Hasil Olahan ------- 

Perikanan (KBLI 46324), mencakup usaha 

perdagangan besar pengolahan hasil ---

perikanan;---------------------------- 

e. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk - 

Hewan (KBLI 46444), mencakup usaha ---

perdagangan besar obat farmasi untuk -

hewan yang meliputi kegiatan ---------

pemasukan, pengeluaran dan distribusi.  

f. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk  

Manusia dan Hewan (KBLI 46447), ------

mencakup usaha perdagangan besar bahan 

baku farmasi baik untuk manusia maupun 

hewan. ------------------------------- 

g. Industri Pengolahan Dan Pengawetan --- 

Lainnya Untuk Ikan (KBLI 10219), -----

mencakup usaha pengolahan dan --------

pengawetan ikan (bersirip/pisces) ----

dengan cara selain yang tercakup dalam 

kelompok 10211 sampai dengan 10217. --

Termasuk kegiatan kapal yang digunakan 

hanya untuk pengolahan dan pengawetan- 

ikan dan biota air lainnya (dalam hal- 

ini tidak termasuk pengalengannya), --

produksi tepung ikan untuk konsumsi --

manusia dan makanan hewan dan produksi 
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daging dan bagian dari ikan bukan ----

untuk konsumsi manusia, konsentrat ---

tepung ikan. Termasuk dalam kelompok -

ini adalah industry pengolahan dan ---

pengawetan ikan dengan menggunakan ---

radiasi (dengan iradiator);----------- 

h. Industri Minyak Ikan (KBLI 10414), --- 

mencakup usaha pembuatan minyak yang -

berbahan baku dari badan ikan yang ---

berlemak tinggi, seperti lemuru, atau- 

dari organ badan ikan seperti hati ---

cucut. Mencakup juga industri minyak -

yang dihasilkan dari hasil sampingan -

pengalengan ikan, seperti hasil ------

pengalengan sarden. Pengolahan minyak- 

ikan/biota perairan lainnya yang -----

digunakan untuk bahan farmasi ataupun- 

kosmetik dimasukkan dalam subgolongan- 

2101 dan 2102;------------------------ 

i. Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213),-  

mencakup usaha pengawetan ikan -------

(bersirip/pisces) melalui proses -----

pembekuan, seperti ikan bandeng beku,- 

ikan tuna/cakalang beku dan  kakap ---

beku. Termasuk juga ikan utuh maupun -

dipotong (fillet, loin, saku, steak,-- 

chunk, brown meat) yang dibekukan. ---

Kegiatan ini tidak termasuk usaha ----

pendinginan ikan dengan es yang ------

dimaksud untuk mempertahankan --------
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kesegaran ikan tersebut (10217);------ 

j. Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya ---- 

(KBLI 70209), mencakup ketentuan -----

bantuan nasihat, bimbingan dan -------

operasional usaha dan permasalahan ---

organisasi dan manajemen lainnya, ----

seperti perencanaan strategi dan -----

organisasi; keputusan berkaitan dengan 

keuangan; tujuan dan kebijakan -------

pemasaran; perencanaan, praktik dan --

kebijakan sumber daya manusia; -------

perencanaan penjadwalan dan ----------

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa 

usaha ini dapat mencakup bantuan -----

nasihat, bimbingan dan operasional ---

berbagai fungsi manajemen, konsultasi- 

manajemen olah agronomist dan --------

agricultural economis pada bidang ----

pertanian dan sejenisnya, rancangan --

dari metode dan prosedur akuntansi, --

program akuntansi biaya, prosedur ----

pengawasan anggaran belanja, pemberian 

nasihat dan bantuan untuk usaha dan --

pelayanan masyarakat dalam -----------

perencanaan, pengorganisasian, -------

efisiensi dan pengawasan, informasi --

manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa 

pelayanan studi investasi ------------

infrastruktur;------------------------ 

k. Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau  
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Disewa (KBLI 68111), mencakup usaha --

pembelian, penjualan, persewaan dan --

pengoperasian real estat baik yang ---

dimiliki sendiri maupun disewa, ------

seperti bangunan apartemen, bangunan -

hunian dan bangunan non hunian -------

(seperti fasilitas penyimpanan/Gudang, 

mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) 

serta penyediaan rumah dan flat atau -

apartemen dengan atau tanpa perabotan 

untuk digunakan secara permanen, baik 

dalam bulanan atau tahunan. Termasuk -

kegiatan penjualan tanah, pengembangan 

gedung untuk dioperasikan sendiri ----

(untuk penyewaan ruang-ruang di gedung 

tersebut), pembagian real estat ------

menjadi tanah kapling tanpa ----------

pengembangan lahan dan pengoperasian -

kawasan hunian untuk rumah yang bisa -

dipindah-pindah;---------------------- 

l. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI ---- 

52101), mencakup usaha yang melakukan- 

kegiatan penyimpanan barang sementara- 

sebelum barang tersebut di kirim ke --

tujuan akhir, dengan tujuan komersil;- 

m. Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102), - 

mencakup usaha penyimpanan barang yang 

memerlukan pendinginan dalam jangka --

waktu pengawetan tertentu atas dasar -

balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum 
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barang tersebut dikirim ke tujuan ----

akhir. Termasuk juga di kelompok ini -

gudang pembekuan cepat (blast --------

freezing).---------------------------- 

n. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya -- 

(KBLI 52109), mencakup usaha ---------

pergudangan dan penyimpanan lainnya --

yang belum tercakup dalam kelompok ---

52101 sampai dengan 52108. Termasuk --

kegiatan depo peti kemas yang --------

melakukan penyimpanan dan/atau -------

penumpukan peti kemas, dan dapat -----

dilengkapi dengan fasilitas lain.----- 

o. Wisata Agro (KBLI 93231), mencakup --- 

suatu usaha pengelolaan daya tarik ---

wisata dengan memanfaatkan Kawasan ---

pertanian yang meliputi tanaman pangan 

dan holtikultura, perkebunan, --------

perikanan dan peternakan sebagai usaha 

pokok dan dapat dilengkapi dengan ----

penyediaan berbagai jenis fasilitas --

termasuk jasa pelayanan makan dan ----

minum serta akomodasi. Jenis-jenis ---

kegiatannya meliputi produksi, -------

koleksi, konservasi, pengolahan, dan -

kegiatan budaya masyarakatnya, seperti 

Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), ---

Wisata Kebun Salak Sleman ------------

(Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel --

Batu (Malang, Jawa Timur) serta ------
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Coffeenery dan Winery.---------------- 

p.  Museum yang dikelola swasta (KBLI ---- 

91022), mencakup kegiatan museum yang- 

dikelola oleh swasta;----------------- 

q. Restoran (KBLI 56101), mencakup jenis-  

usaha jasa menyajikan makanan dan ----

minuman untuk dikonsumsi di tempat ---

usahanya, bertempat di sebagian atau -

seluruh bangunan permanen, dilengkapi 

dengan jasa pelayanan meliputi memasak 

dan menyajikan sesuai pesanan.-------- 

r. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI ------ 

85499), mencakup kegiatan pendidikan -

lainnya yang diselenggarakan swasta --

yang belum dicakup dalam kelompok ----

85491 sampai dengan 85498. Termasuk --

peningkatan kompetensi bagi guru dan -

tenaga kependidikan serta jasa kursus 

untuk meninjau ujian profesional, ----

pengajaran membaca cepat, sekolah ----

terbang, pelatihan penjaga -----------

keselamatan, pelatihan bertahan hidup 

dan pelatihan berbicara di depan umum, 

agribisnis, animasi dan sinema, ------

anouncer, broad casting, budidaya ----

jangkrik, cargo, entertainment dan ---

modeling, hukum, hukum bisnis, hukum -

perpajakan, jurnalistik/reporter, ----

kepelautan, komuinikasi, master of ---

ceremony (MC), notaris/notariat, -----
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pariwisata dan perhotelan, pelayaran -

(anak buah kapal), penasihat hukum, --

penyiar, perikanan, pertanian, -------

peternakan, public relation, public --

speaking, show biz, tours and travel, 

transportasi udara dan lain-lain. ----

Termasuk juga dalam Kelompok ini -----

mencakup kegiatan pendidikan di luar -

sekolah yang diselenggarakan oleh ----

swasta yang ikut menyelenggarakan ----

pendidikan terkait dengan topik ------

ketenaganukliran.--------------------- 

s. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek --- 

Lainnya (KBLI 55199), mencakup usaha -

penyediaan jasa pelayanan penginapan -

yang belum termasuk dalam kelompok ---

55191 sampai dengan 55194, seperti ---

usaha penyediaan akomodasi jangka ----

pendek lainnya seperti bungalo, ------

cottage dan lain-lain. Termasuk motel 

dan pondok tamu (guesthouse).--------- 

t. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna ---- 

Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian -

Dan Peralatannya (KBLI 77392), -------

mencakup kegiatan penyewaan dan sewa -

guna usaha tanpa hak opsi (operational 

leasing) mesin dan peralatan pertanian 

dan kehutanan tanpa operator termasuk 

perlengkapannya, seperti mesin dan ---

peralatan yang dihasilkan oleh -------
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memperoleh pengesahan tersebut dan untuk ---------

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan 

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan --

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin- 

diperlukan.--------------------------------------- 

Para Penghadap saya, Notaris kenal.--------------- 
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dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta 

Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala 
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1.  Nona FAUZIAH SYIFA PURWORINI, lahir di ------ 

Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 -

(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),- 

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------

Jakarta, Kelapa Dua Wetan, Rukun Tetangga ---
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pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --------

3175094510950004, Warga Negara Indonesia; --- 

2.  Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada - 

tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -

sembilan ratus sembilan puluh empat), -------

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------

Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor -
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- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --- 

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera --

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, -

dan saya, Notaris.-------------------------------- 

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu -------

karena dua penggantian, tanpa tambahan, ---------

tanpa coretan.------------------------------------ 

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ------ 

sempurna.-----------------------------------------

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.------- 

Notaris di Kota Jakarta Selatan,  

 

 

 

(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.) 

 


