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PENDIRIAN PERSEROATiT KO}4ANDITER

\\ CV. TA}IAKA SOLUTION AGENT "
Nomor :05

-Pada hari J-nj-, sabtu, tanggal empat belas September

duaribu sembilanbelas (14-09-20L9) pukul 10.00 WIB(

sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat) .-----:

- Menghadap kepada saya SRfYATI SARTOPO PUTRI, Sarjana

Hukr:m, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh

para saksi yang saya, Notaris kenal- dan yang nama-

namanya akan dj-sebutkan pada bagi-an akhir akta ini

1. Tuan MUH HUSNf THAMRfN, Sarjana Sains Terapan

Perpajakan, Lahir di Pemalang, pada tanggal

tu j uhbei-as Junr seribu sembi-1an ratus tu j uh puluh

enam(17-06-7915), Guru, pemeganq Kartu Tanda

Penduduk nomor :331 64271061 5 0001, bertempat

tinggal di Semarang, Puri Sartika B-75, Rukun

Tetangga 0 0 3, Rukun Warga 0I2 , Kelr.rrahan Sukore j o,

Kecamatan Gunungpaci. -

Nyonya YESSI I,IAHARANI TRI HAPSARI, Ahli madya,

lahir di Kebumen, pada tanggal lima April seribu

sembilanratus delapan puluh tiqa (05-04-1983),

Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 33051645048371A2, bertempal

tinggal di Semarang, Pur i Sartika B-?5, Rukun
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Tetanqga 003, Rukun Warga 072, Kelurahan Sukorejo,

Kecamatan Gununqpati. -----

-Para penghadap t"elah saya, Notaris, kenal.

-Para penghadap untuk diri sendiri menerangkan dalam

akta ini, mendirikan perseroan komanditer dengan

peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar seperti

tersebut di bawah ini. ----

Pasal 1.

-Perseroan ini memakai nama Perseroan Komanditer $CV.

TANAKA SOLUTION AGENT' dan berkedudukan di Kota

Sei-uararrg

-Jika dianggap per1u, maka dengan persetujuan para

pesero ditempat-tempat lain dapat dldirikan dan/atau

perwaki 1an -perwa ki lannya

-- Pasa]. 2.

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah bergerak

Ori j-ui&ir!: ----

1) Pengaclaan/Perdagangan Barang berbagai macam barang.

2) Perdagangan besar buah-buahan

3) Perdagangan eceran buah-buahan.----

4) Perciagarigan eceran furnj-ture\
\

\)
\./ kayu,5) Perdagangan eceran barang keraj inan dari

bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya.

5 ) Perdagarrqan besar atas dasar baias i asa ( f ee ) atau

xui;---lan"

Pe-r:ciaganqan besar peralatan dan periengkapan rumah

Lqrrggo " -
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8) Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan

rumah tangga

9) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan

r'Oi-rrp uC e i

10) Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya

-Satu dan lain kesemuanya 1tu dal-am arti kata yang

seluas-luasnya dengan mengindahkan undang:undang dan

peraturan-peraturan yang berlaku

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tadi,

maka perseroan 1ni berhak untuk menjalankan semua dan--

segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung

atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut,

asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku

Pasal 4.

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-

ditentukan lamanya dan telah dimulai pada saat penanda-

tdi-rQdl-rafi a Kta irri " ----

-Masing-masinq pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan

dlri dari perseroan, asal saja memberitahukan

kehendaknya itu dengan surat kepada pesero lainnya, 3

(tiga) bulan sebelumnya.-----

-Dalam kejadian demikian, maka perseroan dibubarkan

- akan tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua

- , kekayaan dan hutang., darr perseroan dan meneruskan usaha

tersebut dengan memakai nama yang sama, dengan
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kewa j iban untuk rve*ibayar baglan dalam perseroan darj_

pesero yang menqunriu::kan diri dengan tunai kepradanya

dalam tempo 3 (tiga) bulan, terhitung dari dan rnenurut

keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan.-

--- Pasal 5"

-Modal perseroan tidak tertentu besarnya dan sewaktu-

waktu akan ter:nyata ciari buku-buku perseroan, demikian

pula dalam moclal tiari rnasing-masing pesero

-Tiap-tiap tambahan penyetoran dalam modaL oleh para

pesero dilakukan aLas permuf akatan mereka bersarca cian

dimasukkan sebaEai kL:edit dalam buku-buku perseroan,

untuk penyetoran-penyetoran ini diberikan tanda

pembayaran sebaqai bukti yang untuk sahnya harus

ditanda-tanganl- al-eh pesero pengurus

-Selain modal n Srra.n MUH HUSNI THAMRIN, Sa:rjana

Teknik " Pa , ji:qa nLemberikan tenaga kecakapan dan

waktunya kepa,Ja Ireseroan

Pasal 6.

-Pesero Tuan &fl3B LUSNI THAI{RIN, Sarjana Tekni"k. Pa,

adalah pesero per,.trrr-rs satu satunya yanq bertangqung

;awab penuh clerrqo:r i3butan Direktur

-Pesero YESSI M*-HA,fi.AlII TRI HAPSARI, Ahli raadya, adalah

Pesero KoJnanC i * -' r ,r::n- ^-nya turut bertanggung j awab

hingga jumJ-ah n*:iasukkannya dalam moda-L perseroan.-----

-- Pas4J. 7.

penqurris i:e,rhak mewakili Perseroan cjj claiar:i cian

perrgacli J;:r dan karenanya berhal," ,-r:li-uk
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menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan

pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi

dengan pembatasan, bahwa untuk:-------

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan,

(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari

kredit yang telah dibuka) r---:--

b. Mengikat perseroan sebagaj- penanggung/penjamj-n;

c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain

mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang

tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-

hak atas tanah-tanah serta perusahaan-perusahaan; --

d" Menggadaikan atau memberatkan barang-barang

kekayaan perseroan, haruslah mendapat persetu;uan

tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya

-Pesero

j awabnya

sebagai

dengan

penqurus dengan tidak mengurangl tanggung-

berhak pula mengangkat seorang atau lebih

kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan

tertulis kekuasaan-kekuasaan yang dianggap

o na r I r r
IJUr ru.

-Pesero komanditer

bangunan-bangunan,

setiap waktu berhak memasuki

halaman-halaman dan tempat-tempat

lain yang di-gunakan dan/atau dikuasai- oleh perseroan

dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat'-

surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
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lain sebagainya, serla rnengetahui segala tindakan yang

telah dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan merntreri

penjelasan tentanE hal-hal yang ditanyakan.-----

Pasa]. 9.

-Kepada pesero pengurus dapat diberi qaj i yang besarnya

dltentukan atas permufakatan para pesero

-Ga j i ini dan pengelua.ran-pengeluaran lainnya untuk"--.--

keperluan perseroan, ciimasukkan sebagai ongkos dalaya

buku-buku perseroan. --

Pasal 10.

-Buku-buku perseroan clitutup pada akhir bulan De-qember-

tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir h'ulan-

Desember duaribu sembilanbelas (20L9 ) selambat-nya-

lambatnya pada akhir: bulan November tahun be-rikutnya

untuk pertama kalirrya dalam tahun dua ribu senrjril;ln

belas (2019 ) r'aka ,ia l-i penutupan buku-buku t e::.sekn:L

harus sudah ditrr-lat nerJ.ca cian perhitungan laba-ri:gi r,lan

untuk sahnya hari:s ij.'i:alCatangani- oleh kedua pesexo

-Pengesahan nera.a dali :erhitungan laba-rugi te.rseL:*t--

berarti memberr.,<an pe-:L:::asan dan pembebasan sepenuhnya-

kepada pesero peir!jL.rr-us atas segala tindakarrnya selan:ra

tahun yang oer sar gl.'Li I :,-r . -

-Pembagian keilnLurrgan harus segera dilakukan sE:ti:l alr

neraca perhi,tunq.rn ln'na-r:ugi tersebut disahka::r, serlanq

jikalau ciideri--;r te-lugi-an, maka ini harus ,:3'jr-'ra

diLutup dc'ngar, -1;l:r nenq',irangi modaf a+ -,, --..--.-'--.r".. 
I-dLcrtl r. ;ii.c,l"Li -'i)

Halama.n 6I dari 10 Halarnara
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''- --:-..*- Pasar Ll-

-Keuntungran-keuntungan yang didapat atau kerugian-

kerugian yang diderita oleh pesero dibaqi antara atau

rtip"ikul oleh para peseror masing-masing menurut

perl:andingan penyetoran mereka dalam modal peseroan,

akan tetapl dengan ketentuan selanjutnya, pesero

komanditer hanya turut bertanggunq-jawab hingga jumlah

pernasukkannya dalam modal pesexoan

Pasa]. L2.

-Jikalau sal-ah seorang pesero rnenl-nggal dunia, maka----

peseroan diteruskan ol-eh pesero 1ai-nnya dengan ahli

'+aris pesero yang meninggal dr'lnia atau mereka yang

:nendapat haknya yang terhadap urusan nrengenai perseroan

j-ni harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka

atau ol-eh seorang lain yanq dj-kuasakan oleh mereka

bersama

-Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau

iitamh dibawah pengampuan (curaiele), maka perseroan

r.1i-anuoap telah dibubarkan sehari sebelum vonis

.Ci j atr:hican dalam haI mana pesero lainnya berhak untuk

menqDper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan

n:elreruskan usaha tersebut dengan inemakaj. nama yang sama

tienqan kewa j iban untuk membayar }:agian dalam perseroan

rlar i geijero yanq ber.sangkutan dengan tunai kepada

-'r -" wakilnya yang sah dalarn tempo satu tahunr--, J.tL'..(-\ ladU wdI\Irllyd. y.1l)

i-e rh i Lung dari dan menurL-li keadaan pada hari dan

L air(;a.q,l l drbubarkannya persel:oan

llralarqan iHari 1O Halamaa



\-/

Pasa]. 13.

-Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat

dari akta inl akan diputuskan oleh mereka bersama

-j ikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka

salah seorang diantara mereka berhak meminta kepada

Ketua Pengaditan Negeri di tempat kedudukan Perseroan,

supaya diangkat suatu Badan Pemisah yang terdiri dari 3

(tiga) orang

-Badan Pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo

2 (dua) bulan, terhitung dari hari pengangkatannya,

sesudah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak

untuk membela kepentingan mereka masj-ng-maslng, juga

tentang onqkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing

^.i l--l- ______
vrlraL "

-Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan--

putusan dalam tingkat yang tertinEgi. ------

-;------ Pasa]. 14.

Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan

atau menqgadaikan bagiannya dalam perseroan, baik

sebagian maupun seluruhnya kepada pihak Iain, kecuali-

dengan persetujuan dari- pesero lainnya, demikian pula

untuk menerima pesero baru dan selanjutnya dengan

ketentuan, bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk

menjalankan hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan

ini hanyalafi Warga Negara Indonesia.-----

Halama-n 8 dari lO HatamanI



**ia]-ha1 yang tidak diatur atau tidak cukup diatur

dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dalam

:arundingan bersama. ----

Pasa1 16"

*Para pesero memilih tentang hal- ini dan segala

akibatnya tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di

l{antor Panj-tera Pengadilan NeEeri di tempat kedudukan

:=fsefOan. ------

. DART APA YANG SERSEBUT DI ATAS

-Maka akta ini dibuat, ditanda tangani dan diresmikan

di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun--

sebagaimana tersebut pada perrnulaan akta ini, dihadapan

a-----

i. Nyonya SRI MULYAIII, lahir di Klaten, pada tanggal

tiga September serj-bu sembilanratus delapanpuluh

(03-09-1980), Warga Negara Indonesia, pemegang

'Kartu Tanda Penduduk nomcr: 33 .1407.430980"0004,

bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sadewa Utara

TII/272, Rukun Tetangrga AA2, Rukun Warga 004,

Kelurahan Pendri-kan Lor, Kecamatan Semarang

-n^n^:1-r. 
-----i Erlgdrl ; -------

7. Tuan ARIS DWf SAIITOSO, Sarjana Hukum, Iahir di

Semarang, pada tangqa,l Celapan April seribu

sembilanratus delapanpr:1.uh clua (08-0 4-7982) , Warga

Negara fndonesia, pemeqanq Kartu Tanda Penduduk

i-.:mor: 33 .2213.080-182. 0002, berLempaL Linggal di

Kabupaten Semarang, Lingki;ngan Kleqo nomor 23,

Halaman 9 dari 1O Halaman
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" Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan

Ngempon, Kecamatan Bergas,

-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai para

Saris L; ------

-Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada

penghadap dan saksi-saksi, maka pada seketika juga lalu

ditanda tangani oleh penghadap, saksi*saksi dan sayar

Notaris

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan"------

AsIi sahj-h akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana-----

r^c* i *,r:

, - Diberikan sebagai TURUNAN--

; Yang sama bunyinya

i

SRIYATI SARTOPO PUTRI

Halaman 1O dari 1O Halaman
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