




Surat Keputusannya tanggal 17-4-2018 (tujuh belas April dua ribu --

delapan belas) nomor AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018 dan ----

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ---

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

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-4-2018 (tujuh belas April ---

dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0151353; -------------

- akta tertanggal 11-5-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) -----

nomor 26, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana --

Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ------

Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -------

12-5-2018 (dua belas Mei dua ribu delapan belas) nomor ------------

AHU-AH.01.03-0189761; -------------------------------------------------

- akta tertanggal 18-7-2018 (delapan belas Juli dua ribu delapan -----

belas) nomor 19, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, ----

Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---------

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------

tertanggal 9-8-2018 (sembilan Agustus dua ribu delapan belas) -----

nomor AHU-AH.01.03-0230886; ----------------------------------------

- akta tertanggal 19-6-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan --

belas) nomor 11, dibuat dihadapan INDRASARI KRESNADJAJA,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta ----

Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----------

Keputusannya tanggal 27-6-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu ---

sembilan belas) nomor AHU-0033248.AH.01.02 Tahun 2019 dan -

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --

dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-6-2019 (dua puluh tujuh -



Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0291095; ----

- akta tertanggal 17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu ---------

sembilan belas) nomor 61, dibuat dihadapan LEOLIN ----------------

JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -

Jakarta dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -----

telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------

Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 26-12-2019

(dua puluh enam Desember dua ribu sembilan belas) nomor --------

AHU-AH.01.03-0378444; -------------------------------------------------

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam -

rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang -

Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------

Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) ----

sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 31-5-2021 (tiga puluh satu

Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 84, dibuat dihadapan Notaris -----

LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -------

tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar -----------

perseroan terbatas tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----

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

8-6-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ------------------

AHU-AH.01.03-0358067; ----------------------------------------------------

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan -------

terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 13-4-2022 (tiga belas ------

April dua ribu dua puluh dua) nomor 27 dibuat dihadapan Notaris --------

LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;

(untuk selanjutnya "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk" --

tersebut cukup disebut dengan “Perseroan”). --------------------------------------

-telah berada di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan -------

Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310; -----------------------------------------

-untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan



diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut -

untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Rapat"), yang diadakan pada hari, ---

tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -------

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ----

dihadiri saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang -------

saham Perseroan, yaitu: ---------------------------------------------------------------------

1. Tuan ABDUR RAHIM HASAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ---------

13-1-1979 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), --

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---

Giro II Blok R/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan ------

Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang ------

Kartu Tanda Penduduk nomor 3302231301790001, yang fotokopinya -------

dilekatkan pada minuta akta ini; ----------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Komisaris Independen Perseroan; -------------------------------------------

2. Tuan LM. ARYA BIMA YUDIANTARA, Sarjana Hukum (nama lengkap

tidak diketahui), lahir di Solo, pada tanggal 19-8-1967 (sembilan belas ------

Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, Warga -------

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cemara 2 nomor 76 ---

Lippo Cikarang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan --------

Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk nomor 3216191908670003, yang fotokopinya dilekatkan --

pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Komisaris Independen Perseroan; -------------------------------------------

3. Tuan RIO THEODORE NATALIANTO LASSE (dalam Kartu Tanda ----

Penduduk tertulis RIO THEODORE), lahir di Jakarta, pada tanggal --------

24-12-1973 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh --

tiga), Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Taman Nyiur Blok K nomor 30, Rukun Tetangga 007, Rukun -------



Warga 015, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta ---

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172022412730015, yang -

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

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

4. Tuan AGUS HENDRIANTO, lahir di Bandung, pada tanggal 12-8-1966 ---

(dua belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan -----

BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Komplek ---

Bumi Asih Indah Sakura Regency Blok T/25, Rukun Tetangga 004, Rukun -

Warga 017, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 3201021208660009, yang fotokopinya -------

dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -------

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan. ---------------

5. Tuan OGI RULINO, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 27-9-1968 (dua ----

puluh tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga --

Negara Indonesia, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI --

TERMINAL, bertempat tinggal di Jakarta, Regency Tebet Mas II/B-2, ------

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet Barat, -------------

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3174012709680011, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir bertindak dalam jabatannya -

tersebut di atas dan berdasarkan “Surat Kuasa Khusus” tertanggal 28-6---

2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) nomor --------------

KP.20.04/28/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22, yang dibuat dibawah tangan, --

bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,

tertanggal hari ini, nomor 76 selaku kuasa dari:--------------------------------

- tuan DRAJAT SULISTYO, lahir di Purworejo, pada tanggal ----

27-10-1979 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama -------



PT PELINDO MULTI TERMINAL, bertempat tinggal di ---------

Tangerang, Perumahan Banjar Wijaya, Cluster Italy Blok B 22 B

nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ----

Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, ------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671052710790006; ---

-demikian mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas --

nama serta sah mewakili perseroan terbatas “PT PELINDO MULTI

TERMINAL”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan, ---

Sumatera Utara, beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan nomor 1, suatu

perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum ----

Negara Republik Indonesia, yang sesuai dengan UUPT sebagaimana -

termuat dalam akta tertanggal 29-9-2021 (dua puluh sembilan ----------

September dua ribu dua puluh satu) nomor 19 dan yang telah -----------

memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-9-2021 (tiga

puluh September dua ribu dua puluh satu) nomor -------------------------

AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021; ----------------------------------

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut dimuat -----

dalam akta tertanggal 6-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua puluh satu)

nomor 12, sedangkan susunan terakhir anggota Dewan Komisaris ---------

perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 29-9-2021 (dua

puluh sembilan September dua ribu dua puluh satu) nomor 19 tersebut; --

-ketiga minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan NANDA -

FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta

Selatan; ------------------------------------------------------------------------------

-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku pemegang/pemilik

1.296.144.749 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus -------

empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau ------

merupakan 90,93% (sembilan puluh koma sembilan tiga persen) dari jumlah

seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. --------------------------



6. Tuan JULFATHERIC, lahir di Jakarta, pada tanggal 6-7-1985 (enam Juli ---

seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----------

Department Head Investasi PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA, -

bertempat tinggal di Jakarta, Cililitan Besar nomor 1, Rukun Tetangga 003, --

Rukun Warga 002, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta --------

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175040607850005, yang --

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ---------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir bertindak dalam jabatannya -----

tersebut di atas dan berdasarkan “Surat Kuasa ” tertanggal 17-6-2022 ------

(tujuh belas Juni dua ribu dua puluh dua) nomor -------------------------------

SKU-002/PII/D/VI/2022, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup --

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, --

nomor 76 selaku kuasa dari:-----------------------------------------------------------

- tuan SUGENG MULYADI, lahir di Jombang, pada tanggal ----------

5-4-1972 (lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga -

Negara Indonesia, Direktur PT PELABUHAN INDONESIA ---------

INVESTAMA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haluan nomor ----

302, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa ------

Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu -------

Tanda Penduduk nomor 3172030504720005; ----------------------------

-demikian mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas -----

nama serta sah mewakili perseroan terbatas “PT PELABUHAN ----------

INDONESIA INVESTAMA”, berkedudukan dan berkantor pusat di ----

Jakarta Utara, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan nomor 9, Tanjung ------

Priok, Tanjung Priok, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ---

dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang sesuai dengan

UUPT sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 17-11-2017 (tujuh ----

belas November dua ribu tujuh belas) nomor 112 yang minutanya dibuat

dihadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan yang telah memperoleh -



pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-11-2017 (dua puluh satu ------

November dua ribu tujuh belas) nomor -----------------------------------------

AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 dan telah diumumkan dalam ----

Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-3-2018 (dua puluh Maret --

dua ribu delapan belas) nomor 23, Tambahan nomor 5665/2018; ----------

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali ---

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

- akta tertanggal 25-11-2021 (dua puluh lima November dua ribu dua --

puluh satu) nomor 132, yang minutanya dibuat dihadapan JIMMY ----

TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta --

Selatan dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah ---

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia tertanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan --------

November dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03.0479140; -

-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -------------------

pemegang/pemilik 100.682.600 (seratus juta enam ratus delapan puluh --

dua ribu enam ratus) saham atau merupakan 7,06% (tujuh koma nol ------

enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----

Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------

7. Masyarakat (selain dari pemegang saham yang tersebut pada angka 5 dan 6 di

atas), selaku pemegang/pemilik sejumlah 28.605.991 (dua puluh delapan juta

enam ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) saham atau ----------

merupakan 2,01% (dua koma nol satu persen) dalam Perseroan yang nama ---

dan identitasnya dirinci di dalam suatu daftar yang dengan bermeterai cukup -

dilekatkan pada minuta akta ini. ------------------------------------------------------

-Para penghadap saya, Notaris kenal. ------------------------------------------------------

-Penghadap tuan ABDUR RAHIM HASAN tersebut dalam jabatannya selaku ---

Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris selaku ----

Pimpinan Rapat sebagaimana termuat dalam “Keputusan Dewan Komisaris -------



PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 17-6-2022 (tujuh --

belas Juni dua ribu dua puluh dua) nomor DK/17/06/01/IKT-22 tentang Penetapan

Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa -----------------

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk”, yang demikian sesuai -------

dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan dan -----------

Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020. -------------------------------------------------------------

-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai --

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

A. Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah ---

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ----

ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 ------

POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut: ----------------------------------------------

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya ------

disebut “OJK”) mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----

melalui surat Perseroan tertanggal 17-5-2022 (tujuh belas Mei dua ribu

dua puluh dua) nomor HM.608/17/5/6/IKT-22; -----------------------------

2. Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya --

Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web ---

Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KSEI”),

situs web Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BEI”) dan -

situs web Perseroan pada tanggal 24-5-2022 (dua puluh empat Mei dua

ribu dua puluh dua); -------------------------------------------------------------

3. Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPST dan -----

RUPSLB Perseroan kepada OJK tertanggal 25-5-2022 (dua puluh lima

Mei dua ribu dua puluh dua) nomor HM.608/25/5/13/IKT-22; -----------

4. Pemanggilan kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan -----

Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web

BEI dan situs web Perseroan tertanggal 8-6-2022 (delapan Juni dua ribu

dua puluh dua); -------------------------------------------------------------------

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --------



7-6-2022 (tujuh Juni dua ribu dua puluh dua) sampai dengan pukul -----------

16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) yang ---------

diterbitkan oleh PT EDI INDONESIA sebagai Biro Administrasi Efek -------

Perseroan, saham Perseroan yang telah dikeluarkan adalah 1.818.384.820 ---

(satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat -

ribu delapan ratus dua puluh) saham. -----------------------------------------------

C. Bahwa dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang -----

hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General -------

Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah ---

1.425.433.340 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga ---

puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh) saham atau merupakan 78,39% (tujuh -

puluh delapan koma tiga sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah --------

1.818.384.820 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus ---------

delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh) saham dengan -------------

memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7-6-2022 -----

(tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), sehingga karenanya kuorum yang --------

disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a, Pasal 14 ayat 2 butir 4 -----

huruf a, Pasal 14 ayat 2 butir 4 huruf b dan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf c ---

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 POJK

15/2020 telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil -

keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai

dengan mata acara Rapat. ------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.36 WIB

(sepuluh lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat). --------------

-Bahwa sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai -----

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

1. Perubahan dan pengesahan logo baru Perseroan; -----------------------------------

2. Perubahan dan pengesahan pemegang saham Perseroan; -------------------------

3. Perubahan Anggaran Dasar; -----------------------------------------------------------



4. Pelimpahan kewenangan penetapan pedoman pengadaan barang dan jasa dari

Pemegang Saham ke Dewan Komisaris; ---------------------------------------------

5. Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan ------

SDM pada PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk; ------------------------------

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan. ---------------------------------------------

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat --------------

-menyampaikan tata cara mekanisme pengambilan keputusan dan penggunaan hak

Pemegang Saham dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, ---

sebagaimana dimuat dalam Tata Tertib yang dibagikan sebelum para Pemegang --

Saham memasuki ruangan Rapat dan telah dibacakan oleh pembawa acara dalam -

Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------------

I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu: -------------------------------

“Perubahan dan pengesahan logo baru Perseroan.” -----------------------

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ------

“Dasar Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mata Acara

Pertama dari Rapat: -----------------------------------------------------------------

Pasal 16 ayat 14 huruf g Anggaran Dasar Perseroan: --------------------------

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan

Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ---

berlaku dan anggaran dasar Perseroan: -------------------------------------------

Menetapkan dan merubah Logo Perseroan. -------------------------------------

Peraturan Direksi PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) nomor -------

HK.01/31/12/2/KMKP/UTMA/PLND-21 tentang Pedoman Identitas -------

Visual dan Brand PT PELABUHAN INDONESIA (Persero).” --------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan RIO THEODORE -------------

NATALIANTO LASSE (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RIO --------------

THEODORE) selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi untuk ----------

menyampaikan laporan perubahan dan pengesahan logo baru Perseroan. -----------

-Selanjutnya tuan RIO THEODORE NATALIANTO LASSE (dalam Kartu ----

Tanda Penduduk tertulis RIO THEODORE) tersebut menyampaikan laporan ----



perubahan dan pengesahan logo baru Perseroan yang pada pokoknya adalah -------

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

“Sehubungan dengan adanya proses penggabungan yang terjadi di Pelindo

Group yang mengakibatkan adanya penyesuaian logo Perseroan sesuai ----

dengan arahan PELINDO Group, maka PT INDONESIA KENDARAAN -

TERMINAL Tbk (Perseroan) akan segera menyesuaikan perubahan logo -

Perseroan sesuai dengan arahan tersebut dimana penyesuaian tersebut -----

untuk selanjutnya melalui persetujuan Dewan Komisaris.” -------------------

-Setelah mendengarkan penjelasan dari tuan RIO THEODORE NATALIANTO

LASSE (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RIO THEODORE) tersebut, -----

selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: --------------------------------------------

“bahwa Mata Acara Pertama sifatnya sebagai laporan, maka untuk Mata --

Acara Pertama Rapat, tidak ada pengambilan keputusan. Adapun untuk ---

selanjutnya, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (Perseroan) akan ------

segera menyesuaikan perubahan logo Perseroan sesuai dengan arahan -----

tersebut.” ------------------------------------------------------------------------------

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: --------------------------------

“Perubahan dan pengesahan pemegang saham Perseroan.” -----------------

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ------

“Dasar Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mata Acara

Kedua dari Rapat: -------------------------------------------------------------------

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan: ---------------------------------------------

Pemindahan Hak Atas Saham -----------------------------------------------------

Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) -

pada PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk. kepada PT Pelindo Multi ---

Terminal Nomor SK.03/3/1/1/PBAN/UTMA/PLND-22 tanggal 3-1-2022 -

(tiga Januari dua ribu dua puluh dua). --------------------------------------------

Surat PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01.01/4/PLMT-2022 Perihal

Pemberitahuan Penerimaan Pengalihan Saham PT Indonesia Kendaraan ---

terminal Tbk dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 3-1-2022 -----



(tiga Januari dua ribu dua puluh dua).” -------------------------------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan RIO THEODORE -------------

NATALIANTO LASSE (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RIO --------------

THEODORE) selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi untuk ----------

menyampaikan penjelasan perubahan dan pengesahan pemegang saham ------------

Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------

-Selanjutnya tuan RIO THEODORE NATALIANTO LASSE (dalam Kartu ----

Tanda Penduduk tertulis RIO THEODORE) tersebut menyampaikan penjelasan

perubahan dan pengesahan pemegang saham Perseroan yang pada pokoknya ------

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

“Sehubungan dengan adanya perubahan struktur kepemilikan saham -------

mayoritas Perseroan akibat adanya proses penggabungan ---------------------

PT PELABUHAN INDONESIA I, II, III, dan IV (Persero) menjadi --------

PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) dan adanya proses inbreng -----

saham dari PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero) sebagai -----------

pemegang saham Perseroan sebelumnya ke PT PELINDO MULTI ---------

TERMINAL, maka hasil dari perubahan dan pengesahan tersebut secara --

legal akan diajukan oleh PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL --

Tbk (Perseroan) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia serta pelaporan kepada sejumlah instansi terkait lainnya. --------

Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroaan saat ini -------------

berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 7-6-2022 – tujuh Juni dua ribu --

dua puluh dua (“Recording Date”) adalah sebagai berikut: -------------------

- PT PELINDO MULTI TERMINAL memiliki kepemilikan saham -----

-Perseroan sebesar 71,28% (tujuh puluh satu koma dua delapan persen)

atau sebanyak 1.296.144.749 (satu miliar dua ratus sembilan puluh ----

enam juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh -----

sembilan) saham; ---------------------------------------------------------------

- PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA sebesar 5,54% (lima -

koma lima empat persen) atau sebanyak 100.682.600 (seratus juta -----



enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) saham; -------------------

- PT MULTI TERMINAL INDONESIA sebesar 0,72% (nol koma tujuh

dua persen) atau sebanyak 13.092.371 (tiga belas juta sembilan puluh -

dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham; dan ---------------------------

- sisanya sebesar 22,46% (dua puluh dua koma empat enam persen) atau

sebanyak 408.465.100 (empat ratus delapan juta empat ratus enam -----

puluh lima ribu seratus) lembar dimiliki oleh publik. ---------------------

Perubahan Pemegang Saham Mayoritas dari PT PELABUHAN -------------

INDONESIA II (Persero) sebagai pemegang saham Perseroan sebelumnya

ke PT PELINDO MULTI TERMINAL akan diajukan oleh ------------------

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk (Perseroan) ke ---------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.” --------

-Setelah mendengarkan penjelasan dari tuan RIO THEODORE NATALIANTO

LASSE (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RIO THEODORE) tersebut, -----

selanjutnya Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bahwa oleh karena Mata ---

Acara Kedua dari Rapat bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan --

keputusan.--------------------------------------------------------------------------------------

III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: ---------------------------------

“Perubahan Anggaran Dasar.” -----------------------------------------------------

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ------

“Dasar Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mata Acara

Ketiga dari Rapat: -------------------------------------------------------------------

Pasal 24 UUPT dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.” -------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya -----

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

“Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 -

UUPT, perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam -----

persetujuan Rapat. Selain itu, dalam rangka penyesuaian dengan ------------

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dan Risk Based ----

Approach (“RBA”) 2020 (dua ribu dua puluh) maka perlu diadakan -



penyesuaian dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan

tujuan Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara ------

dimaksud.” ---------------------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham -

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik

melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas ---------

penjelasan yang telah disampaikan tersebut. ---------------------------------------------

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ---

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah -----------

disampaikan, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar dapat -

menyetujui usul keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat sebagai berikut: ---------

“a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT INDONESIA ------

KENDARAAN TERMINAL Tbk (Perseroan) tentang Maksud dan ---

Tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI -------------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan RBA (Risk Based --

Approach) 2020 (dua ribu dua puluh); --------------------------------------

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan ----

dengan perubahan tersebut; ---------------------------------------------------

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi PT INDONESIA --

KENDARAAN TERMINAL Tbk (Perseroan) dengan hak subtitusi ---

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan --

keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan ----

kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat--

lambatnya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) dan menyampaikan kepada instansi yang ----------

berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan ------

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan -----

segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan ----

tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk

mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan -------



Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan ---

oleh instansi yang berwenang.” ----------------------------------------------

-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau --

kuasa pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain

sehubungan dengan usul keputusan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga dari -

Rapat, dan mempersilakan saya, Notaris untuk membantu proses perhitungan -----

suara termasuk perhitungan melalui eASY.KSEI. ---------------------------------------

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ----

Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain atas usul keputusan -----

Mata Acara Ketiga dari Rapat tersebut, maka saya, Notaris melakukan -------------

perhitungan suara termasuk perhitungan melalui eASY.KSEI dan setelah ----------

dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil perhitungan suara sebagai --

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

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat: ----------------------------------------------------

Berdasarkan hasil perhitunan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui

eASY.KSEI sebagai berikut:----------------------------------------------------------------

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 604.400 (enam ratus empat ribu --

empat ratus) saham tidak memberikan Tidak Setuju atau merupakan 0,0424% -

(nol koma nol empat dua empat persen); ----------------------------------------------

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 982.900 (sembilan ratus delapan --

puluh dua ribu sembilan ratus) saham tidak memberikan suara/Abstain atau ----

merupakan 0,0690% (nol koma nol enam sembilan nol persen); ------------------

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.423.846.040 (satu miliar empat -

ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat puluh) ----

saham memberikan suara Setuju atau merupakan 99,8886% (sembilan puluh ---

sembilan koma delapan delapan delapan enam persen); ----------------------------

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat --------

menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat, Rapat dengan -

suara terbanyak sejumlah 1.424.828.940 (satu miliar empat ratus dua puluh -

empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat -



puluh) saham atau merupakan 99,9576% (sembilan puluh sembilan koma ---

sembilan lima tujuh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang --------------

dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----------------------------------------------

“a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT INDONESIA ----

KENDARAAN TERMINAL Tbk (Perseroan) tentang Maksud dan --

Tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI -----------

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan RBA (Risk Based

Approach) 2020 (dua ribu dua puluh); ---------------------------------------

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan -

dengan perubahan tersebut; ---------------------------------------------------

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi PT INDONESIA

KENDARAAN TERMINAL Tbk (Perseroan) dengan hak subtitusi -

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan ---------

dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan -------

menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta ----

Notaris selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan --

pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan menyampaikan -------

kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan ---

dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ---

Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan -----

berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang --

dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau --

perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ---

jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.” -----

IV. Memasuki Mata Acara Keempat dari Rapat, yaitu: ------------------------------

“Pelimpahan kewenangan penetapan pedoman pengadaan barang ----

dan jasa dari Pemegang Saham ke Dewan Komisaris;” -------------------

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut: ------

“Dasar Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mata Acara

Keempat dari Rapat: ----------------------------------------------------------------



- Peraturan Menteri BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang ------

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Badan -------

Usaha Miliik Negara tertanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua -

ribu sembilan belas); -----------------------------------------------------------

- Surat Keputusan Direksi PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero)

nomor HK.01/8/6/1/ADP/UT/PIII-2020 tentang Pedoman Pengadaan -

barang dan Jasa di Lingkungan PT PELABUHAN INDONESIA II ----

(Persero); -------------------------------------------------------------------------

- Surat PT PELABUHAN INDONESIA II kepada PT INDONESIA -----

KENDARAAN TERMINAL Tbk nomor -----------------------------------

SK.03/16/6/2/PAP/WDU/PI.II-2020 Perihal Perubahan Waktu ---------

Pelaksanaan dan Tambahan Mata Acara RUPS; ---------------------------

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan -----

Tahun Buku 2019 Anak Perusahaan Terbuka (Tbk) tertanggal ----------

16-6-2020 (enam belas Juni dua ribu dua puluh); --------------------------

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Terbatas PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk nomor 05

tanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh); -------------------

- Surat Keputusan Direksi PT INDONESIA KENDARAAN --------------

TERMINAL Tbk nomor HK.56/3/8/IKT-20 tentang Pedoman ----------

Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT INDONESIA ------------

KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 8-12-2020 (delapan -------

Desember dua ribu dua puluh); -----------------------------------------------

- Peraturan Direksi PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) nomor ---

HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tentang Pedoman Pengadaan -

Barang dan Jasa di Lingkungan PT PELABUHAN INDONESIA ------

(Persero) tertanggal 24-1-2022 (dua puluh empat Januari dua ribu dua -

puluh dua).” ----------------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya -----

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



“Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penggabungan --------------------

PT PELABUHAN INDONESIA I, II, III, dan IV (Persero) menjadi ----------

PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) sebagaimana diatur dalam --------

Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2021 tanggal 1-10-2021 (satu -------

Oktober dua ribu dua puluh satu), dimana PT PELABUHAN INDONESIA -

(Persero) memberlakukan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di -----------

Lingkungan PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) melalui Peraturan --

Direksi nomor HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLDN/-22 tanggal 24-1-2022 -

(dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh dua). ------------------------------

Oleh karena Mata Acara Rapat ini masih dalam proses pembahasan dan -----

penyusunan lebih lanjut maka Mata Acara Keempat dari Rapat tidak ---------

dibahas dan tidak diambil keputusan.” ---------------------------------------------

V. Memasuki Mata Acara Kelima dari Rapat, yaitu: --------------------------------

”Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan ----------

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Indonesia Kendaraan ---

Terminal, Tbk.” --------------------------------------------------------------------

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan dasar penetapan Mata

Acara Kelima dari Rapat sebagai berikut: ------------------------------------------------

“Peraturan Direksi PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) nomor ------

HK.01/1/2/1/SPAP/UTMA/PLND-22 tentang Kebijakan Pengelolaan ------

Bidang Sumber Daya Manusia pada Subholding, Anak Perusahaan, --------

perusahaan Terafiliasi, dan Kerjasama Operasi di Lingkungan ---------------

PT PELABUHAN INDONESIA (Persero).” ------------------------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan laporan Mata Acara Kelima dari ----

Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------------------

“Mata Acara Kelima dari Rapat Direksi Perseroan melaporkan --------------

pengukuhan dan ratifikasi Peraturan Direksi PT PELINDO MULTI --------

TERMINAL Nomor HK.01/29/6/1/PSOS/DIRU/PLMT-22 tanggal --------

29-6-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua) tentang -------

Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada Anak Perusahaan, Perusahaan -



Terafiliasi, dan Kerjasama Operasi di Lingkungan PT PELINDO MULTI -

TERMINAL, berikut perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuannya,

yang pelaksanaannya tetap memperhatikan dan mempedomani Peraturan --

Perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan akan segera mengikuti arahan

PT PELINDO MULTI TERMINAL sebagai Pemegang Saham Mayoritas -

terkait dengan penyelarasan ketentuan, kebijakan, sistem, mekanisme dan -

prosedur pengelolaan SDM untuk diterapkan dalam lingkungan kerja ------

Perseroan.” ---------------------------------------------------------------------------

Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bahwa oleh karena Mata Acara Kelima

dari Rapat bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.-----

V. Memasuki Mata Acara Keenam dari Rapat, yaitu: -------------------------------

”Perubahan susunan Pengurus Perseroan.” ----------------------------------

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan dasar penetapan Mata

Acara Keenam dari Rapat sebagai berikut: ----------------------------------------------

“ - Pasal 94 ayat 1 juncto ayat 7 UUPT -------------------------------------------

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dan ketentuan lebih lanjut ---------

mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian -----

anggota Direksi termasuk tata cara pencalonan anggota Direksi diatur --

lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan. ------------------------------

- Pasal 15 ayat 10 Anggaran dasar Perseroan ----------------------------------

Para anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -------------

- Surat PT PELINDO MULTI TERMINAL kepada PT INDONESIA ----

KENDARAAN TERMINAL Tbk nomor ------------------------------------

SK.03/30/5/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 Usulan Tambahan Mata Acara ---

pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.” ---------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan laporan Mata Acara Keenam dari ---

Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------------------



“Sehubungan dengan adanya arahan dari Pemegang Saham Mayoritas -----

untuk pengisian kekosongan jabatan pada Dewan Komisaris yang ----------

sebelumnya mengundurkan diri. --------------------------------------------------

Namun demikian, oleh karena sampai dengan saat ini pengisian jabatan ---

lowong Dewan Komisaris Perseroan belum mendapatkan persetujuan dari

Kementerian BUMN berdasarkan Surat PT PELINDO MULTI -------------

TERMINAL nomor HK.02/29/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 tanggal ---------

29-6-2022 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh dua).” -------------

Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan bahwa Mata Acara Keenam dari Rapat

tidak dibahas dan tidak dilakukan pengambilan keputusan. ----------------------------

-Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas -----

seluruh Mata Acara Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi ----

pada pukul 10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia ----

bagian Barat). ---------------------------------------------------------------------------------

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----

disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: ----------------------------

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), ------

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun -----

Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012; -

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

- Nona DITA DWI MULYANI, Sarjana Hukum, lahir di Purbalingga, pada ------

tanggal 14-8-1995 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh

lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Purbalingga, Wanogara --

Wetan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Wanogara Wetan,

Kecamatan Tembang, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda ---------

Penduduk nomor 3303135408950001, untuk sementara berada di Jakarta; ------

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi.----------------------------------------




