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RiAPAT T,M,M PEITIEGANG sAEeM TAEI,NAN

YANG DISEIJENGGARjilKAN sEcARjA EIJEKIRoNTK (e-RUPs)

DAII DII,eXILKAI! SECARTA ELEKTRONfK (e-proxy)
pT. ISIAr{D CONCEPTS TNDONESIA, lbk

Nomor:11

duaribu duaputuh satu (16-08-202L) .

- Pukul sepuluh lebih delapan menlt Waktu fndonesia

disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Barat (10.08 WIB) .

- Saya, Doktor yt IESA ITIBRIANEI , Sarjana Eukum, MagiEter __

Eukr:o, Notarls di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi ____

saksi yang saya Notaris kenal, dan nama-namanya akan

- Atas permintaan dari pemegang Saham perseroan Terbatas _

Pt, I SITaND CONCEPTS IIIDOI{ES rA, rbk, berkedudukan dl
Kabupaten Badung, Kuta Bali, yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya tefah disesuaikan dengan Undang_Undang _

Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas

sebagaimana dimuat dalam akta tertanggaf tiqabelas Juni __

duaribu delapan (13-06-2008), nomor : 56, yang dibuat -___
dihadapan E\rlt SUSAIIII PAILIAIIeN, Sarjana EukuE, Notaris __

dj" Kabupaten Badung, Kuta Bali, akta mana telah mendapat _

Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -____
Repubfik Indonesia tertanggaf lima September duaribu _-___

delapan (05-09-2008 ) , nomor :

Al{U-59671.AH. 01. 02. Tahun 2008;

perubahan, yaitu dirubah dengan 3
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- Pada hari ini, Senin, tanggal enambelas Agustus

Anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali



Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggaf duapuluh ----
Juni duaribu sebelas t20-06-20I1), nomor : 53, akta ----
mana tefah mendapat Persetuj uan darl Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusla Republik Indonesia tertanggal

sembilanbelas Juli duaribu sebelas (1'9-07'201L),

I

]Juni duaribu sebefas (20-06-20LI), nomor : 52 ;

nomor : AxU-36158.AH.01.02. Tahun 2011;

nomor : 09;

(19-06-2013), nomor : AHU-AH.0l .1"0-24913.

yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan f@CEAlnD NO\IA --

EAISAI,, Sarjana Eukr:o, ![agister Kenotariatan, Notaris ----

di Jakart a;

Akta duapuluh Juni duaribu duabelas (20-06-2ALZ\ ,

Akta tertanggal tujuhbelas Mei duaribu tigabelas

(17-05-2013), nomor : 14, Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat -
dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderaf

Asasi Manusia Republik lndonesia tertanggaf

delapanbelas Juni duaribu tigabelas (18-06-2013),

Domor : AHU-AH .01 .10-24622;

Akta tertanggal duapufuh dua Mei duaribu tigabelas -----

122-05-20131 , nomor : 15, akta mana Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah

diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum

Direktorat ,lenderaf Administrasi Hukum Umum Departemen -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--

tertanggal sembj-l,anbelas Juni duaribu tigabelas
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- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal duapuluh ----

Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak

- Akta tertanggal duapuluh dua Mei duaribu tigabelas -----
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Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya tefah
diterima dan dlcatat. dalam Database Sisminbakum

Direktorat ,lenderal Administrasi Hukum Umum Departemen -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--

tertanggal duapufuh satu Junl duaribu tlgabelas

12I-46-2013), nonor: AHU-AH.01.10-25393.

duaribu tigabel^as (19-72-20L3), nomor :

nomor : AHU-AH.01.10-084 99;

Akta tertanggal tigapuluh April duaribu empatbelas -----
(30-04-2014) Nomor : 41, akta mana Penerimaan

Akta tertanggaf sebelas Desember duaribu tigabelas -----
(71-1"2-20L3), nomor : 20, akta mana telah mendapat -----
Persetujuan dari Menleri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tertangga.l- sembilanbelas Desember ---

AXU-66908.A11 .01.02. Tahun 2 013;

Akta tertanggal empatbefas Eebruari duaribu empatbefas -
114-A2-20L4) , nomor : 07, akta mana Penerimaan----------

I Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya tefah---------
diterima dan dicatat da]am Database Sisminbakum

Direktorat Jenderal Adrninistrasi Hukum Umum Departemen -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik fndonesia--

tertanggaf lima Maret duaribu empatbelas (05-03-2014), --

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum

Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubfik

Indonesla tertanggaf empatbefas Mei duaribu

empatbelas (14-05-2014), nomor : AHU-08432.4A.22.2At4; -
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(22-05-2073), nonor: 16, akta mana Penerimaan ----------

- Akta tertanggaf empatbel-as Mei duaribu empatbelas



(14-05-2014), nomor 3 42, akta mana telah mendapat

Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tertanggal duapuluh delapan Mei

duaribu empatbelas (28-05-20L4 ), nomor :

AHU-031 62 . 40.20.2014 ;

Akta tertanggaf delapanbefas November duaribu

empatbel-as (18-11-2014) Nomor : 27, akta mana

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya

tel-ah diterima dan dicatat dafam Database Sisminbakum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal empat Desember duaribu

empatbelas 104-72-20741 , nomor : AHU-45025.40.22.2414;

Akta tertanggal delapan Juni duaribu limabelas

(08-06-20f5) Nomor : 05, akta mana Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya tefah

diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggaf delapanbefas Juni duaribu

limabelas (18-06-2015), nomor : AHU-AIi.01.03-0943140;

Akta tertanggal duapuluh tiga Septenrber duaribu

enambelas (23-09-2016) Nomor : 08, akta mana

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal tiga November duaribu enambe.Ias

(03-Ll--2016), nomor : AHU-AH.01.03-00095827;

Akta tertanggal duapuluh enam Mei duaribu tujuhbel-as
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Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya ---

telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum --

Direktorat Jenderal Admini strasi Hukum Umum

-l
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(26-45-20L7), nomor : 08, akta nana Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah
diterirna dan dicatat dalam Database Sisminbakum

Direktorat Jenderaf Administrasi Hukum Umum Departemen

Hukum Dan Hak Asasj- Manusia Republik Indonesia

tertanggal tigabelas Juni duaribu tujuhbelas
(L3-06-2017 J, nomor : AHU-AH.01.03-0145303;

Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei duaribu sembilan ----
belas (27-05-2019), nonor : 15, akta mana penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya tefah

diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum

Direktorat Jenderal Adminlstrasi Hukum Umum Departemen

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggaf duapuluh satu Juni duaribu sembilanbelas

Akta tertanggal duapuluh delapan Eebruari duaribu

duapuluh 128-02-2A2A), nomor : 17, akta mana tefah -----
mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuJ,uh empat ---

121-06-2019), nomor : AHU-AH.01.03-0289003;

Maret duaribu duapuluh (24-A3-2020), nomor :

124-03-2020), nomor : AllU-AH.01.03-0160582;

AHU-0025533.AX.01-.02.TAHUN 2020 dan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah
diterima dan dicatat da]am Database Slsminbakum

Direktorat Jenderaf Administrasi Hukum Umum Departemen

Hukum Dan Hak Asasi Manusla Republik Indonesia

tertanggaf duapuluh empat Maret duaribu duapuluh

(2L-48-2020), nomor : 59, akta mana Penerj-maan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah
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- Akta tertanggal duapuluh satu Agustus duaribu duapuluh -



diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum

Direktorat Jendera] Administrasi Hukum Umum Departemen -
Hukun Dan Hak Asasi Manusia Repubfik Indonesla

tertanggal tujuh September duaribu duapuluh

l'07 -09-2020), nomor : AHU-AH.01.03-0382872;

Yang kelimabelas akta tersebut diatas dibuat dihadapan ---
saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Persefoan") . ---

- Berada di The Garden Center #5-01, Crlandak

Cormercial Estat.e, Jalan Raya Cifandak KKO (sesual

dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada --
surat kabar harian Terbit tertanggal duapuJ-uh enam

Ju]i duaribu duapuluh satu (26-07-2021) atau Jalan

Intan Nomor 25, TB Simatupang, Cilandak, Jakarta

(tempat di se lenggarakannya Rapat Umum Para Pemegang

- Dafam Rapat ini hadir dan ol-eh karena itu berhadapan ---
dengan saya, Notaris dengan dihadlri oleh saksi-saksi ----
yang sama dan akan disebut nama-namanya pada akhir

akta i ni, yaitu :

1. Euan EAISAL, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh --
sembil-an Juli seribu sembilanratus tutuhpuluh enam ----
(29'07-191 6), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Cluster Graha Bunga Blok -
GB I Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren. -
Kota ?anqerang Selatan, Pemegang Nomor fnduk

Kependudukan : 36"1L07 29077 60004.

- Dafam Rapat ini hadir selaku :

a. KUASA sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa-------

yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup,-----

6
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tertanggal sepuluh Agustus duaribu duapuluh

satu (10-08-2021), asfi surat mana dllekatkan-----
pada minuta akta saya, notarls, dari Nyonya

trBDE ARIANI SIS$ru{TO, }ahir dl Denpasar, pada-----
tanggal sepuluh April seribu sembi lanratus --- -- ---
tujuhpuluh tujuh (10-04-L9't1), Warga Negara-------
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan-----

Bungkak KA, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga-------
000, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan--

Denpasar Timur, Kota Denpasarr pemegang Nomor-----

Induk Kependudukan : 5171025004170002, selaku-----
DireKtur Utama PT. TRUST PENAEA PRoPERTIIIDo,

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya---

dimuat dalam akta pendiriannya tertangqal --- -- ----
delapan Desember duaribu sembilan (08-12-2009)----

Nomor 10, yang dlbuat dihadapan Nyonya irlrDy-------
SE!{IaI{A, Saljana EukuE, Magister Eukut, Not-aris---
di Jakarta, akta mana telah mendapat- -------
Persetujuan dari Menteri Hukum Dan qak Asasi------
Manusia Republi-k Indonesia tertanggal enam--------
Januari duaribu sepuluh (06-01-2010), nomor :-----
AHU-00560.A8.01.02. Tahun 2 0l- 0, - --- --
Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan,----

yaitu dirubah dengan :

Hayam Wuruk Nomor 155 DpS, BR/Link Tanjung

- Akta tertanggal- tigapuluh satu Oktober

lduaribu sebelas (31-10-2011), nomor : 52,

akta mana tefah mendapat persetujuan dari-------
Menteri Hukurn Dan Hak Asas j- Manusia Republik----
lndonesia tertanggaf tujuh Desember duaribu-----

1



AHU-60130.Ax.01.02. Tahun 2 011;

tujuhbefas (duapufuh enam Oktober duaribu-------
tujuhbelas), nomor : 25, akta mana Penerimaan---

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya-------

telah diterima dan dicatat di dalan Sistem------
Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusla--------

Republik Indonesia, tertanggal- tujuh November---

sebelas 101 -72-201L), nomor :

duaribu tujuhbelas 107-I1-20L7) Nomor :

nomor 3 AHU-AI. 01. 03-0037786. --------

AHU-AH. 01 . 03-018 8305. ---------
Akta tertanggal empatbelas Januari duaribu------

sembilanbefas (14-0f-2019), nomor : 09, akta----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---

Indonesia tertanggal duapuluh satu Januari------
duaribu sembifanbefas 12L-01--2019) dan----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---------

Perseroannya telah diterima dan dlcatat di------

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--------*
Republik Indonesia, tertanggal duapuluh satu----

Januari duaribu sembllanbela s l2l-OL-2019), -----

- Akta tertanggal empatbelas November duaribu-----
sembilanbelas lL4-1L-20!9), nomor : 37, akta----
mana penerimaan pemberi-tahuan perubahan data----
perseroannya telah diterima dan dicatat di------

dafam Sistem Administrasi Badan Hukum----- --- ---
tertanggal duapufuh delapan November duaribu----

B

- Akta tertanggaf duapuluh enam Oktober duaribu---
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sembilanbefas {28-TL-20L9) nomor:

AHU-AH. 01 . 03-0365938. ---------
Keempat akta tersebut dibuat dihadapan ILMIAVIAN- - -
DEKRIT SUPAl'l@, Sarjana Eukr:m, !'lagister Eukum, ----
Notaris di Jakarta.

Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang----

!43.437.524 (seratus eq)atpuluh tiga juta-------

eEfi)atlatus tigapuLuh tujuh ribu esamratus-------

duapuluh eq)at) lembar sahan dalam Perseroan. ---
sebagaimana dalam Daftar Hadir Para Pemegang----

Saham yang telah dikefuarkan oleh-

PT. SEARESIAR INDONESfA, selaku Biro------------
Administrasi Efek Perseroan te rtanggal

enambelas Agustus duaribu duapuluh satu---*-----
(L6-08-2021) -

b KUASA sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa-------
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, -----
tertanggal sepuluh Agustus duaribu duapuluh satu--
(10-08-2021), asli surat mana dilekatkan pada-----
minuta akta saya, notaris, dari Tuan CBRISTINiI----

EERlAtrnN, Iahir di Surabaya, pada tanggal - -- --- ---
tigabelas Desember serj-bu sembilanratus-----------
tujuhpuluh empat (13-12-L974), Warga Negara-------
fndonesia, Swasta, bertempat tinggal di Permata---

Mediterania Jalan Diamond I/36, Rukun Tetangga----

016, Rukun Warga 003, Kelurahan Srengseng,

Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta----
Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

357 8 08131274 0002, sefaku Direktur Utama----- --- ---
PT. IRUSE SEKURITAS, berkedudukan di .lakarta------

9



Selatan, yang angg

perubahannya tefah

- Berita Negara Re

duapuluh Maret s

pul-uh delapan (2

Tambahan Nomor :

- Berita Negara Re

i

I enam Junl duarrD
i

i

I Tambahan Nomor :
I

- Akta tertanggaf

aran dasar beserLa----

diumumkan dan dimuat dal,am : ---
pubJ-ik Indonesia tertanggal- ---- -
eribu sembilanratus sembilan----

0-03-1998 ) , nomor

u ( 06-06-2000 ) , nomor

23,

publik Indonesia tertanggal-----
d ( -----

284 4

(01-05-2000) , nomor

satu Mei dua r -bu--- -
1, yang dibuat -----

dihadapan TRIPEOSA LILY EKADE9rI, Sarjana--------
Eukr.rm, Notaris di Jakarta, dan akta---
tertanggaf duapuluh tujuh Februari duaribu

satu (27-02-2001), nomor 57, yang dibuat ------
dihadapan ILI{IAWNiI DEKRIT SUPAT!4O, Satj ana--- ---

Eukr:m, Notaris di Jakarta, akta-akta mana-------

telah mendapat Persetujuan dari Menteri---------

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal delapan Agustus duaribu----

satu (08-08-2001), nomor

c-05305 HT.01.04.TH.2001;

Berita Negara Republik lndonesia tertanggal-----
dua Maret duaribu empat (02-03-2004 ) , nomor :---

18, Tambahan Nomor : 2L8li------

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----
duapuluh lima Februari duaribu lima-------

t25-02-2005), nomor 16, Tambahan Nonor

Berita Negara Republik fndonesia tertanggal------

10
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tigapul,uh Mei duaribu enam (30-05-2006|r

nomor : 43, Tambahan Nomor : 560;

Akta tertangga] sembilanbelas Maret duaribu-----
del-apan (19-03-2008), nomor : 26, yang dibuat---
di hadapan CSARLES EERl4AtirAN, Sarj ana EukuD,

Notaris di Kota Tangerang, dengan agenda--------
penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40-------
Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas, akta------
mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepubLik---

Indonesia tertanggal duapuluh defapan April-----
duaribu delapan (28-04-2008), nomor :

I AHU-21453.AH.01.02. Tahun 2008;

Akta tertanggal sepuluh Oktober duaribu---------
duabel-as (tO-L0-20121 , nomor : 21, akta mana----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---------
Perseroannya telah diterj-ma dan dicatat dalam---

Database Sismlnbakum Direktorat Jenderatr--------
Admj-nistrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan----

Hak Asasi Manusia Republik lndonesia---

tertanggal- tujuh November duaribu duabelas------
(07-1,L-20L2), nomor 3 AHU-AH. 01. 10-3 9608;

Akta tertanggal- sebelas Juni duaribu--- ---------
tigabelas (11-06-2013), nomor : 11, akta mana---

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---------
Perseroannya telah diterima dan dicatat da]am---

Database Sisminbakum Direktorat Jenderal---------
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan----

Hak Asasi Manusia Republ-ik Indonesia---

tertanggal duapuluh lima Juni duaribu----

11



tigabelas (25-06-2073J, nomor :

Yang ketiga akta tersebut dibuat dihadapan--

Nyoaya JIrDY SENTA!{a, Sarjana Eukum, Magister------
Eukum, Notaris di Jakarta. -

- Akta tertanggal delapan Mei duaribu empatbelas--

(08-05-2014), nomor : 07, yang dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan---

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya------*

telah diterima dan dicatat dal-am Database-------

Si sminbakum Di rektorat Jenderal Administrasi ----
Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi-------
Manus j-a Republik lndonesia tertanggal- -----------
senbi-l-anbef as Mei duarlbu empatbefas ------------
(19-05-2014), nomor : AHU-09037.40.22.2014.--'--

- Akta tertanggal empatbel-as Maret duaribu--------
tujuhbelas 114-03-2011 ), nomor : 18, yang

dibuat dihadapan ILI4IAITAN DEKRIE SUPAIMTO,

Sasjana Euhr:a, ![agti Eter Euku.m, Notaris di-------
Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan---

12

- Akta tertanggal delapan Oktober duaribu ------ ---
tigabelas (08-10-2013), nomor : 12, akta mana---

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---------
Perseroannya tefah diterima dan dicatat dalam---

Database Sisminbakurn Dlrektorat ,lenderaf -- ---- --
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---

tertanggaf duapuluh dua Oktober duaribu--- --- ---
tigabelas (22-1A-2A73\, nomor : -----------
AHU-AH . 01 . I 0 - 4 3 51 3 ; - -- - -- - - - -



dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--------

Republik Indonesia tertanggal duapuluh Maret----

- Akta tertanggal delapanbelas Oktober duaribu----
enambel-as (18-10-2016), nomor : 13, akta nana---

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---------
Perseroannya tefah diterima dan dicatat dalam---

Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak--

Asasi Manusia Republ-ik Indonesia tertanggaf-----
duapuluh empat Oktober duaribu delapanbela s -- ---
124-L0-20L8), nomor : AHU-AH.0l-.03-0256662; -----

- Akta tertanggal lima Desember duaribu-

delapanbelas (05-72-2018), nomor : 04, akta-----
mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--

tertanggaf tujuh Desember duaribu delapanbelas--

duaribu tujuhbelas l2A-03-2A11 ), nomor :

AHU-O006696.AH.01.02.Tahun 2Ol7 ; ------

(01-L2-2018), nomor :

AHU-O029052.Ax. 01. 02.

Penerimaan Pemberitah

Perseroannya tefah di

Database Sisminbakum

Asasi Manusia Republ i
tujuh Desember duarj b

101-12-20L8), nomor !

TAHUN 2 018 dan-------------

uan Perubahan Data ---------
terima dan dicatat dalam---

Kementerian Hukum Dan Hak--

AHU-AH . 0l . 03-021241 B

k Indonesia tertanggaf-----
u de lapanbe -las ---- --- - -- - --

- Akta tertanggal tigabelas Eebruari duaribu------
duapuluh (L3-02-2A20), nomor : 06, akta mana----

telah diterlma dan dicataL dalam Database-------

Sisninbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggaf duapuluh--
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sembifan Februari duaribu duapuluh---

(29-02-2020), nomor : AHU-AH.01.03-0115623.-----

Terakhir dirubah dengan akta tertanggal ---------
duapuluh satu Oktober duaribu duapuluh---

(2L-L0-2020), nomor : 10, akta mana Penerimaan--

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya-------

tefah diterima dan dicatat dalam Database----*--

Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indones.ia tertanggaf duapuluh--

satu Oktober duaribu duapuluh (2L-10-202A)

Kenotariatan, Notaris di Kota Depok;

93.233.000 ( seubilanpuJ.uh tiga juta duaratus----
tigapuluh tiga ribu) lembar saham dalam

Perseroan, sebagaimana dalam Daftar Hadir Para--

Pemegang Saham yang telah dikeluarkan oleh------
PT. SEARESTAR II{DONESIA, selaku Biro------------
Ido:Lniatrasi Ef,ek Perseroan tertanggal-

enambelas Agustus duaribu duapuluh---

nomor : AHU-AH. 01.03-0400373.----------

satu {16-0 8- 2O2L) .

C KUASA sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa-------
yang dibuat dibawah tangan, bermateral cukup,-----
tertanggal sepuluh Agustus duaribu duapuluh-------
satu (10-08-2021), asl-i surat mana difekatkan-----
pada minuta akta saya, notaris, dari Iuan EINS----

EAI.IM, ]ahir di Jakarta, pada tanggal enambelas---

Eebruari seribu sembilanratus de]apanpu.luh dua----

L4

Yang keenpat akta tersebut dibuat dihadapan YtLI--
RIZKI AG@ROIIIATI , Sarjana Eukum, Magister---

- Yang diwakilinya sefaku Pemilik dan Pemegang----
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ll6-02-t9gz), Warga Negara Indonesia, Karyawan----

Swast.a, bertempat tinggal di Ja1an Kumala---------

BIok H Nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun--------

Warga 013, Kelurahan Grogol Utama, Kecamatan------

Kebayoran Lama, Kota Administrasi ,fakarta--

SeIatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

3l ,"t24LL602820007, selaku Direktur PE. tlIUcEReE----

GRIYA PERSADA yang anggar:an dasarnya dimuat-------
dalam akta pendlriannya tertanggal satu Oktober---

duaribu tigabelas (01-10-2013), nomor : 04,

- Akta tertanggaf sembj-lanbelas Desenber--

yang dibuat dihadapan ARDI ICRISTIIR, Sarjana

Eukua, llaster Of Business Administration,

sebagai pengganti dari yIrLIA, Saljana Eukum.

Notaris di Jakar:ta Sel,atan, akta mana telah-------
mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak----

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-

empat Oktober duarj-bu tigabe.Ias (04-10-2013)

nomor : AHU-50991 .AH.01.01,Tahun 2013;

Anggaran Dasar mana telah nengalami perubahan, ----
yaitu dirubah dengan

duaribu tiqabelas ()-9-72-2013), nomor : 98,-----
yang dibuat dihadapan n LIA, Sarjana Eukr:n, -----
Notaris di Jakarta, akta mana Penerimaan-

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya- ----- -
telah diterima dan dicatat dalam Database-------

Si.sminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasl-----
Manus j-a Republik Indonesia tertanggal-

duapuluh tiga Januari duaribu empat belas

(23-01-20L4 ) , nomor :

15



Aru-AH.01 .10-02809;

- Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu-----
l-imabelas (31-07-2015), nomor : 66, akta--

mana tefah nendapat Persetujuan dari Menteri----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---

Indonesia tertanggal duapuluh lima Agustus------

duaribu limabelas i25-08-2015), nonor

AHU-o94 1016.AX. 01. 02. TAHUN 201"5---- ---
- Akta tertanggal tigapuluh satu Oktober

duaribu tujuhbelas (31-10-2017), nomor : 150,---

akta mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----

Data Perseroannya telah diterima dan dicatat----
dalan Database Sisminbakum Kementerian Hukum----

Dan Hak Asasi Manusia Republik I ndones ia-- - -----
tertanggal enam November duaribu tujuhbelas-----
(06-11-2017), nomor : AHU-AH.01.03-0187 65 6; -----

Yang keduanya dibuat dihadapan aRDI KRISIIaR, -----
Sarjana Eukum, Master Bugi.ness Of---------
ldministration, sebagai notaris pengganti dari----
YITLIA, Sarjana Eukr.:.m, Notaris di ,l-akarta-

Selatan.

- Yang diwakilinya sefaku Pemilik dan Pemegang----

85.895.000 (de]-apartpuluh Iiloa juta----- - -- ------
delapanratus seobilanpu].uh liaa ribu) lembar----

saham dalam Perseroan, sebagaimana dafam--------
Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang telah-----
dikel-uarkan oleh PT. SEARESIIaR MDONESIA,

selaku Biro Aduinistrasi Efek Perseroan---------

tertanggal enambelas Agustus duaribu duapuluh---

satu (16-08-202L) .

L6
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d. KT ASA dari Nyonya Profesor Doktor IDsinfrur----- ---
ANASTAS IA SITLISTYAIIATI , Magister Sains,

Magister }{anagenent Magister !f,isio}ogi, Doktor- ---
Theologi, lahir di Denpasar, pada tanggaf enam----

Februari seribu sembilanratus empatpuluh enam-----

106-02-1946), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----

bertempat ting'gal di Jaian Hayam y,luruk 155--------

Denpasar, Dusun Tanjung Bungkak Kaja, Ke.Lurahan---

Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur,

iKota Denpasar, Propinsi Bal-i, Pemegang Nomor------

' Induk Kependudukan 5L1L024642 46004L;

sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang

dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup,

e

Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang----

31 9. 805. 394 ( tigaratus serbilanbelas juta- --- ---
delapanratus Ii&a riJcu tigiaratus --------
sesbilanpuluh eq)at) fembar saham dalam

Perseroan, sebagaimana dafam Daftar Hadir Para--

Pemegang Saham yang tefah dikeluarkan ol-eh------

PT. SEARESIAR INDONESIA, sefaku giro--- ----l- ---
ldr[itristraai Efek Perseroan tertanggal-

enambefas Agustus duaribu duapuluh satu---------
(16-08-2021 ) . ----------

KIrI'Sl dari Nyonya !4DE ARINiII SISTIANIIO, fahir-*---

di Denpasar, pada tanggal sepuluh April seribu----

tertanggal sepufuh Agustus duaribu duapuluh-------

satu (10-08-202L), asfi surat mana dilekatkan-----
pada minuta akta saya, notaris

sembilanratus tujuhpuluh tujuh \10-04-L917),

3.1

warga Negara lndonesia, Mengurus Rumah Tangga, ----



bertempat tinggal di Jafan Hayam wuruk 155 DPS,---

BR/Link Tanjung Bungkak KA, Rukun Tetangga 000,---
Rukun Warga 000, Kelurahan Sumerta Kefod,

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,

Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

517 10250047'10002. Sebagaimana ternyata dari-------
Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan,

bermaterai cukup, tertanggal sepuluh Agustus------

duaribu duapuluh satu (10-08-202L), asfi surat----
mana dilekatkan pada minuta akta saya, notaris; ---
- Yang diwakilinya selaku Pemilik dan Pemegang----

53.397.750 ( li.oapuluh tiga juta tigaratus-------
serbilanpuluh tujuh ribu tujuhratus-------
Iimapuluh) fembar saham dalam Perseroan,

sebagaimana dalam Daftar Hadlr Para Pemegang----

Sahan yang telah dikeluarkan oleh PT. SEARESEIR- -
IIIDONESIA, selaku Biro iMminiatrasi Efek--------
Perseroan tertanggal enambefas Agustus duaribu--

duapuluh satu (16-08-2A21) .

2. Nyonya AUGYIIIAII iIOE, lahir dl Jakarta, pada tanggal --
empat Agustus seribu sembifanratus tujuhpuluh

sembifan (04-08-1979), Warga Negara lndonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hayam -----
Wuruk l-55 DPS, BR/LINK. Tanjung Bungkak, Rukun

Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Sumerta

Kel-od, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,

Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

31?3054408790004.

- Dalam Rapat ini hadlr sefaku Selaku Pemilik dan
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Pemegang 53.397.?50 ( linapu1uh tiga juta tigaratus --
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seEbilanpuluh tujuh ribu tujuhratus ].i.mapuluh)

lembar saham dafam Perseroan, sebagaimana dalam

dikeluarkan oleh PL SEARESTIR II{DOI{ES IA, selaku

Biro AdminiEtrasi Ef,ek Perseroan tertanggal

enambelas Agustus duaribu duapuluh satu

Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang telah

(16-08-2021).

(16-A8-2027\ .

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan

175.800 (seratus tujuhpuluh lina ribu delapanratus) -
lembar saham dafam Perseroan, sebagaimana dalam -----
Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang telah

dikeluarkan oleh PI . SEARESITAR IIIDONESIA, sefaku ----

Biro Adminigtrasi Efek Perseroan tertanggal

enambelas Agustus duar.ibu duapufuh satu

- Da.Iam Rapat ini hadir sefaku pemi-lik dan pemeganq ---

4. Tuan RIFWALDI RI\rAI MUEAI.,LBD NOER, Sarjana Eukum, -----
Magister lrlanagenent, lahir di Bukit Tinggi, pada

tanggal delapanbelas April serlbu sembilanratus

enampuluh lima (18-04-l-965), Warga Negara

Pendawa Raya Blok K/7, Rukun Tetangga 011, Rukun

Nomor Induk Kependudukan : 317507180465009;

Warga 06, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren

Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang

- Dalam Rapat ini hadir selaku Presiden Komisaris -----
I

I dan Komisaris Independen.

5. Tuaa Komisaris Besar Polisi Purnariraran E. SUaRDI ----
LAIIr, Sarjana EkonoDi, yang dalam Kartu Tanda

Penduduk Lertulis E. SUARDI LITIF, Sarjaaa Ekonomi, ---
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3 . Nyoaya ITINDA G{rNAWA.!I.



September serlbu sembi.Ianratus limapufuh satu-*--------

lahir di Batusangkar, pada tanggal sembifanbelas

(19-09-1951), Warga Negara fndonesia, Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 20,

3175071909510005,

- Dalam Rapat ini hadir selaku Komisaris Perseroan. ---
6 . Iuan Plr:ru ASUNG PBXAII'IIA, Bachelor Of Engineering,

Maste! Of Arts, l-ahir di Denpasar, pada tanggal

tigapuluh Mei seribu sembifanratus tujuhpuluh empat

(30-05-1974), Warga Negar:a Indonesia, Swasta,

bertempat tinggal di Jafan Hayam Wuruk 155, Dusun

Tanjung Bungkak Kaja, Kefurahan Sumerta Ke1od,

Kecamatan Denpasar: Timur, Kota Denpasar, Propinsi

Bali, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

5171023005740001;

- Yang pada saat ini berada di Jakarta.

- Dafam Rapat ini hadir selaku Presiden Direktur

] verseroan.

7. Euan OCTA\rIaNUS Kt NIdIORO, Bachelor Of Engineering,

l-ahir di Surabaya, pada tanggal

seribu sembilanratus tuj uhpuluh

Warga Negara Indonesia, Swasta,

duapuluh lima oktober -
enam (2 5- 10 -791 6)

bertempat tinggal di --
JaIan Swadarma Raya Green Permata Rosewood,

Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggarahan, Kota

Administrasi Jakarta Sel-atan, Pemegang Nomor fnduk ----
Kependudukan : 3578082510760003;

- Dafam Rapat ini hadir selaku Direktur Perseroan. ----

2A

Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Duren --
Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi -------
Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----
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8. Nyonya \rIIA DINiII SAIIaDEI Magister ManageEelrt,

fahir di Purwakarta, pada tanggal tujuhbelas ApriI ----
serlbu sembilanratus enampuluh enam (17-04-L966) t -----
warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan H. Noor nomor : 58, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 001, Kelurahan Pejaten Barat,

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :

3174045704660001;

- Dalam Rapat ini hadir selaku Dlrektur Keuangan

Perseroan.

Penghadap Tuan RIEiIALDI RI\IAI MIrEeDrltRD NOER, sarjana ---
Eukun, Uagister lttanagenent dalam Jabatannya selaku -----
Presiden Kom.isarls dan Komisaris Independen

se suaa

Persero

kepada

beri kut

ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar

Bahwa berkaitan dengan sltuasl Pandemi Corona

Virus Disease (Covid-19) dan Anjuran Pemerintah

Untuk melakukan Pembatasan Keglatan Masyarakat

Nomor 27 Tahun 2021. Maka kehadiran dafam Rapat

diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) dan

pemungutan suara dilakukan secara e-Voting dengan ----
menggunakan e-Proxy mefafui KSEI di Web KSEI.

Bahwa Direksi Perseroan tefah memberitahukan

terlebih dahulu rencana akan di selenggarakannya

an tersebut, membuka Rapat dan memberitahukan

rapat yang menerangkan dan menyatakan sebagai
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Perseroan, bertindak sefaku Pimpinan ("Kelua") Rapat, --

Levet 4 Corona yirus ,jseas e 2OL9 di Wilayah Jawa ----
dan Bali berdasarkan fnstruksi Menteri Dalam Negeri --



Rapat melalui :

a. OTORIIAS .rASA KEUaI\IGAII (O,IK) dan PT. BITRSA EEEK ---
MDONESIa sebagaimana ternyata dari Suratnya

tertanggal lima Jufi duaribu duapufuh satu

105-01-2027), nomor : 01-05/ICoN /vll/2021.
b. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan, Direksi tefah memberitahukan tentang ---
adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan, --
Iklan pada Surat kabar harian Telbit, situs web ---
perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) ---
dan aplikasi eASY KSEI pada hari Senin tanggal ----
duabelas Juli duaribu duapuluh satu (12-07-202L) --
dan panggilan Rapat tefah diiklankan pada surat ---
kabar harian Terbit, situs web perseroan, situs ---
web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan aplikasi eASY --
KSEI pada hari Senin tanggal duapuluh enam Juli ---
duaribu duapuluh satu (25-07-20211 .

Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris ----
untuk menyampaikan jumlah saham dari Para Pemegang ---
Saham, atau Kuasanya yanq sah yang hadir dalam

Bahwa saya Notaris menerangkan dalam Rapat ini telah -
dihadiri/diwakill sebanyak 749.342.318 (tujuhratus ---
eEpatpuluh senbilan juta tigaratus eq)atpuluh dua ----
ribu tigaratus delapanbelas) Iembar saham atau

sebesar 68,763 t (enaq>uluh delapaa koma tujuhratus --
eaaq)uluh tiga persen) darl sebesar 1.089.?50.000 ----
(satu miliar delapaapuluh sedbilan juta tujuhratus ---
limapuluh ribu) lembar saham yang mempunyai hak

suara yang sah, sebagaimana dalam Daftar Hadir Para --
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Rapat ini;



Pemegang Saham yang telah dlkeluarkan oleh

PI . SEARESTAR MDONESIA, selaku Biro Adrninistrasi ----
Efek Perseroan tertanggal enambelas Agustus duaribu --
duapuluh satu (16-08-2021). Sehingga berdasarkan -----
Pasal 16 ayat I Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat --
dengan ini telah memenuhi ketentuan Kuorum dan

dengan ini dapat mengambil- keputusan yang sah dan ----
mengikat mengenai hal-hal yang ada dalam agenda

Rapat .

Selanjutnya karena Rapat telah memenuhi

(10.08 wrB) .

Kemudian Ketua Rapat menerangkan, bahwa Agenda Rapat

Persetujuan dan Pengesahan Laporan

Keuangan Perseroan dan persetujuan atas----
Laporan Tahunan Perseroan serta --- ---
Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -------
(acquit et decharge) kepada para anggota---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan------

untuk Tahun Buku yang berakhir pada--------

tanggal tig'apuf uh satu Desember duarlbu*---

duapuluh (3L-L2-2020) .

Agenda II Persetujuan Penetapan penggunaan laba -----
bersih Perseroan untuk tahun buku yang-----

berakhlr pada tanggaf tigapuluh satu-------
Desember duaribu duapuluh i'31,-12-2A20) .----

Agenda III : Penunjukan Kantor Akuntan Publik

23

ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan

fainnya naka Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul

sepufuh leblh delapan menlt waktu Indonesia Barat

I

fna ada.Lan:

lAgeada f r



Selanjutnya Ketua Rapat menyerahkan kepada Iuan PIIru ---

AGT NG PRIAI{IIIA, Bachelor Of Engineering, Mastet Of

ArtE selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memandu --

jalannya rapat.

Jalannya Rapat :

- Ageada RaPat Pertama :

Perseroan untuk tahun buku 2021 (duaribu---

satu Desember duaribu duapuluh \3L-L2-2020) .

Untuk Agenda Acara Rapat Pertama Tuan PIIrU AGLNG

PRIAIIEA, Bachelor Of Engineeringf, Master Of Alts

sefaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan

penjelasan berikut :

melaporkan Kinerja Perseroan selama tahun 2020 -----

(duaribu duapuluh) . Puii dan syukur kita panlatkan -

ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas

kehendak-Nya, Perseroan dapat melafui tahun 2020 ----

yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja

positif, walau mengalami koreksi yang cukup

signifikan di.banding tahun-tahun sebefumnya.

menyebabkan krisis mutti dimensi yang tidak pernah --
terjadi di tahun 2020 (duaribu duapuluh)

24

duapuJ.uh satu ) .

"Meminta persetujuan kepada Para Pemegang Saham

untuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan -------

persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta ------

Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk ---

Tahun Buku yang berakhir pada Langgal tigapuluh

- Sehubungan dengan Agenda I maka perkenankan kami-----

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ---
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terjadi sebelumnya. Perseroan merespons krisis
tersebut deng'an prinsip mengelola bisnis agar dapat -
terus bertahan dengan menghadapi berbagai tantangan -
dan nelakukan mitigasi resi-ko. Sebagai hasilnya, ----
perseroan dapat mempertahankan kinerja yang ---------
positif, walaupun terjadi koreksi yang cukup besar --
dafam kinerja Perseroan, tapi kami berusaha untuk ---
dapat memenuhi kewajiban kepada para pemangku

kepentingan.

Tahun 2020, Perseroan mencatat Pendapatan usaha -----
konsolidasi sebesar Rp. 143,69 miliar (seratus

eq)atpuLuh tiga koua enaq)u1uh seEbilan miliar
RuPiah) turun sebesar 29,3* (duapuluh seubilan koma -
tiga persen) darl sebelumnya yang sebesar

Rp. 203,25 ni].iar (dua latus tiga koma duapuluh -----
I.iEa eiJ.iar Rupiah) di tahun duarlbu semblfanbelas --
(201,9). Beban usaha Perseroan turun dari Rp,135,18 --
ai].iar (seratus tigapuluh enam, delapanbelas rniliar -
Rupiah) di tahun duaribu sembilanbelas (2019)

menjadi Rp.114,33 niliar (seratus eq)atbelas koaa ---
tigapuluh tiga niliar Rupiah) di tahun duaribu

duapuluh (2020) atau turun sebesar 15 t (enamberas --
psrsen). Penurunan beban pokok pendapatan terjadi ---
lebih kepada bisnis property PT. BLM dan Viffa. -----
Sementara untuk llisnis catering dan pemeliharaan ----
refative stabil jlka dibandingkan tahun 2019.

Kontribusi Pendapatan terbesar Perseroan pada tahun -
2020 sebesar 87 * (delapanpuluh tujuh persen) atau --
Rp.125,05 eiJ.iar (aeratus duapuluh J.ioa koma ena& ---
mi].ia! Rupiah) bersumber dari anak perusahaan
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sebesar 12,1 t (duabelas homa satu Persen) atau -----
Rp.1?,38 miliar (tujuhlrelas koaa tigaPuluh delapan --

miliar Rupiah) berasal dari anak usaha Perseroan ----

Lainnya, PT. BEt ![I LESIARI I4BXMIIR, yang bergerak di -

sektor Properti. Sedangkan sisanya sebesar 0,9 t ----
(noI koma seEbilan persen) atau B).1,25 miliar

(satu koma duapuluh lima miliar RuPiah) diperoleh ---

bergerak di bidang bisnis catering toff-shore & -*---

temote area) dan Jasa Pemefiharaan. Kemudian

lau.i .ra"u akomodasi vil-la di Seminyak.

comprehensive tahun berialan turun sebesar 19,1 *

i Dengan demikian pada tahun buku 2020, Laba usaha ----
perseroan terkoreksi sebesar 82,8 t (delapanpuluh ---

dua kooa delapan persen) dari RP. 39,3 niliar
( tigapuluh senbilan koma tiga miJ-iar Rupiah)

di tahun 2019 menjacii RP. 5,7 mi].iar (enan koma

tujuh miliar Rupiah) di tahun 2020. Laba

(tujuhpuluh sembilaa koaa tujuh Perseo) men;adi -----
Rp.5,9 niliar (ena.D kona serobilan Diliar Rupiah) ----

dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 34,3 -

miliar ( tigapuluh eq>at koaa tiga miliar Rupiah) ' ---

Laporaa Posisi Keuangan

Dari sisi Posisi Keuangan Konsolidasian, pada 2020, -

Perseroan mencatatkan total asset sebesar nI).3?0,85 -

oiliar (tigaratus tujuhPuluh koma delaPanpuluh 1:iDa -

miliar Rupiah) r yang terdiri dari 53,9 * (enaq)uluh -

tiga kona serollilan Petsen) aset lancer dan 35,1* ----
( tigapuluh enas ko[a satu Persen) aset tidak

lancar. Nilai totaf aset pada 2020 mengalami
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peningkatan sebesar 0,5t (nol koma lima persen)

dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp.369,0?

nj-liar (tigaratus enaq>uluh senbilan kona tujuh

uiliar Rupiah) .

Sedangkan. Total kewajiban Perseroan per tiqapuluh --
satu Desember duaribu duapuluh (3T-12-20241

Dari sisi Ekuitas, pada tahun 2020 (duaribu

mengalami penurunan sebesar 3,3 t (tiga kona tiga ---
persen) menjadl Rp.125,?1 miliar ( seratus duapuluh --
lima koaa tujuhpuluh satu Diliar), dibandingkan -----
pada 2019 (duaribu sembil-anbelas) sebesar Rp.129,95 -
miliar (seratus duapuluh seubilan kona

sembilanpuluh lima mi1iar Rupiah). Nilai tersebut ---
terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar

Rp.118,95 ni1iar (seratus delapanbelas hoaa

seobilanpuluh e'raD miliar Rupiah) dan kewajiban -----
jangka panjang sebesar Rp.6,?5 miJ.iar (ena! koma ----
tujuhpuluh liaa uiliar Rupiah) .

duapuluh) perseroan mencatat kenaikan ekuitas

sebesar 2,5* (dua koma li'n. persen) dari Rp.239,L2 --
miliar (duaratus tigapuluh senbiLan koma duabelas -*-
miliar Rupiah) di tahun 2019 menjadi Rp.245,13

(aluaratus eq)atpuluh liea kona tigat eLas milia! -----
Rupiah) di tahun 2020 (duaribu duapuluh) .

L,aPoran Arus Kas

Pada akhir periode 2020 (duaribu duapuluh) ,

Perseroan membukukan saldo akhir kas dan setara kas -
sebesar Rp.8,1{ miliar (delapan kona eqratJcelas -----
ni1iar Rupiah) turun sebesar 31,9t (tigapuluh satu --
koma sembilan persen) dibandingkan pada 2019
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(duaribu sembilanbefas) sebesar RP.11 ,95 oiliar -----
( gebelae koea seabilanpuluh Lima miliar RuPiah)

Penyebab turunnya safdo kas tersebut disebabkan -----
terjadinya penurunan secara siqnificant Arus kas ----
dari aktivitas operasional, dari aktivitas

investasi dan juga dari aktivitas pendanaan

dibandingkan dengan lahun 2019 (duaribu

sembilanbelas).

Rasio-rasio Keuatrgaa

profitabilitas Perseroan menunjukkan penurunan

significant dibandingkan tahun sebelumnya. Hal

tercermin dari rasio laba telhadap total aset

Pada tahun 2020 (duaribu duapuluh), tingkat

selama tahun 2020 (duaribu duapuluh) .

yang -
ini --

(ROA) -
sebesar 1,87 t (satu koBa delapanpuluh tujuh

Tingkat fikuiditas Perseroan pada tahun 2020

(duaribu duapuluh) mengalami penurunan yang

ditunjukkan dengan rasio l-ancar tercatat sebesar ----
1,99X (satu koDa seEbilanpu].uh senbilan kali) ,

dibandinqkan dengan 2,55x (dua kona enaq>uluh lira --

kali) pada tahun 2020 (duaribu duapuluh) .

penurunan dari 0,54X (noI koma LioaPuluh eq)at

kali) pada tahun 2019 (duaribu sembilanbelas)

men]adi 0,51x (noI koma limapuluh satu kali) di -----

persea) laba terhadap ekuitas (RoE) sebesar 2'84 * --
(dua kooa delapanpuluh eq)at perser) dan laba

terhadap pendapatan usaha sebesar 4,1* (eq)at kona --

tujuh pereen). Haf ini disebabkan pandemic Covid-I9 -

yang berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan --

Liabil-itas terhadap Ekuitas (DER) mengalami ---------
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tahun 2020 (duaribu duapuluh) . Liabifltas terhadap --

Kegiatan usaha Perseroan terdiri dari 3 (tiga)

Jumlah Aset (DAR) turun sedikit dari 0,35X (nol -----
koma tigapuluh J.ima kali) pada tahun 2019 (duaribu --
sembilanbelas) menjadi 0,34X (ao1 koua tigapuluh ----
eq>at LaJ.i) tahun 2020 (duaribu duapuluh) .

|linjauan Operasional Per Seguen Usaha

bidang usaha, ya.itu:

. Pengembangan dan penjuafan properti yang

dilakukan ofeh anak Perseroan PT. BEITMI L,ESTARI

T'TAKMUR;

Jasa katerj-ng dan pemefiharaan fasifitas untuk ----
perseroan minyak dan pertambangan yang berlokasi --
di remote area & off-shore, yang dilakukan oleh ---
anak perseroan PT. PTTRA SUPPITIES and SERVICES; ---

. Jasa penyewaan viffa di Seminyak.

FT. BET'T'II I,ESTARI I4AXMT'R (BI.}d)

tahun 2014 (duaribu empatbelas), bergerak

dibidang pengembangan properti. BLM mengembangkan -

BLM, anak perusahaan Perseroan yang diakuisisi ----

113 (seratus tigabelas) unit villa dan 132

(seratus tigapuluh dua) unit kondotef (2 Tower) ---
dl atas fahan 5,3 (lima koma tig'a) hektar dengan --
target market gol-ongan menengah keatas. Per akhir -
Desember 2020 (duaribu duapuluh) , jumlah villa ----
yang befum terjual sebanyak 30 (tigapuluh) unit, --
dengan nilai pasar sekitar Rp. 10? . 000 . 000 . 000 , - ---
(seratus tujuh ailiar Rupiah) , sedangkan jumlah ---
kondotef yang belum terjual sebanyak 111 (seratus -
sebelas) unit, dengan nilai pasar
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Rp. 2?3.000.000.000, - (duaratus tujuhpuJ.uh tiga ---

PT. PATRJA SUPPI,IES A}TD SERVICES (PSS)

Per Desember 2020 (duaribu duapuluh), PSS

memiliki 15 (fimabelas) kontrak catering di 27 ----
(duapuluh tujuh) l-okasi serta 7 (tujuh) kontrak ---
manajemen fasilitas dl 7 (tujuh) lokasi, dengan ---
totaf nilai kontrak sebesar Rp. 384,5 miliar
(tigaratus delapaapuluh e4rat koaa enam miliar ----
Rupiah)

B:ATI ISI,ATiID VII'I.AS

Perseroan mengelola penyewaan vilfa sebanyak 10 ---
(sepufuh) unit di Seminyak, Bali dengan nama Bali -

Isl-and Vi11as, yang lokasinya berdekatan dengan ---

Perubahaa Peraturan Perundang-undangan yang

Berdaqralt Sigmifikan terhadap Peatsahaan

250 td (duaratus liuapuluh meter persegi)

per unit dengan dilengkapi private poo-l . Tingkat --
okupansi tahun 2020 (duaribu duapuluh) mencapai ---
sekltar 13* (tigallelas persen) .

Inforaasi Matefi.al Ierkait Investasi, Ekspansi, -----
Diveatasi, Penggabungan/Peleburan usaha, Akuisisi, --
dan Rekstrukturisasi utang/Moda1

Pada tahun 2020 (duaribu duapufuh), Perseroan itduO -
melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, --
penggabungan/peleburan usaha, akulsisi, dan/atau ----
rekstrukturisasi utang/modal yang material, serta ---
Transaksi Material yang Mengandung Benturan

Potato Head. Vj-1f a yang disewakan berukuran

Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi. ---

miliar Rupiah)
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Pada tahun 2020 (duaribu duapuluh) , tidak ada

(tiga) orang Direksi. Hal ini semata-mata dilakukan -

perubahan terhadap peraturan perundang-undangan -----
yang dapat berdampak bagi kegiatan usaha Perseroan. -
Iaformasi Material Sete]"ah ltanggal Lapof,an

Keuangan.

Sampai dengan tanggal terbitnya Laporan keuangan ----
2020 (duaribu duapuluh), tidak ada kejadian penting -
yang berdampak material dan signifikan terhadap -----
kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

eood CoporaXe Gotr.ex,,.ance Perseroan

Manajemen Perseroan khususnya Dewan Komisa.ris

berupaya mendorong perbaikan dan penguatan

implernentasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik lGood *

Corparate Governance/Gcc) dalam setiap proses

bisnis yang dijalankan. Secara berkala, Dewan

Komisaris melaksanakan kegiatan rapat gabungan

dengan Direksi sebagai salah satu sarana pengawasan -
kinerja Perseroan. Sepanjang 2020 (duaribu

duapuluh), Dewan Komisaris telah nefaksanakan 2 -----
(dua) kali rapat internaf Dewan Komisaris, 2 (dua) --
kafi rapat Dewan Komisaris inengundang Direksi, dan --
6 (enam) kali rapat direksi yang mengundang Dewan ---
Komisaris. Perseroan menyadari pentingnya

prinsip-prinsip GCG akan memberikan dampak positif --
dalam menjaga dan meningkatkan kredibilitas
Perseroan di mata para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2020 (duaribu duapuluh), Perseroan

Direksi menjadi 2 (dua) orang Konisaris dan 3
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melakukan perubahan jumlah anggota Komisaris dan ----



untuk efisiensi dan efektivitas kinerja Perseroan. --

dalam kategori 5 (llma) besar pemain dalam industri -

Prospek Usaha

Tahun 2020 (duaribu duapuluh) adalah tahun yang -----
penuh tantangan dalam dunia bisnis, tapi manajemen --
optimis bahwa perseroan dapat bertahan dan

memperkuat posisinya dalam 3 (tiga) kegiatan bisnis -
perseroan. Sedangkan untuk jasa katering dan

manajemen fasilitas melalui anak perusahaan PSS -----
memiliki daerah pemasaran di sefuruh lndonesia. -----
Sementara jarlngan pemasaran dan penjualan

perumahan dan kondotel, yang dimiliki anak

perusahaan BLM tersebar di seluruh Indonesia dan ----

Perseroan melalui anak perusahaan PSS termasuk

katering, Sebagai pemaln lama yang telah

berkecinpunq selama 40 (empatpufuh) tahun febih, ----
PSS selal-u diundang mengikuti tender penyedi-aan -----
jasa katering dan manajemen fasifltas khususnya -----
untuk perusahaan yang bergerak dalam industri

minyak, qas dan mining.

Mewakili Direksi, saya ingln menyampaikan

Komisaris yang telah memberikan masukan-masukan -----
penting sepanjang tahun 2020 (duaribu duapuluh) , ----
serta kepada Pemegang Saham atas dukungan dan

kepercayaan yang tefah diberikan. Penghargaan

s etinggi-t ingglnya saya sampaikan kepada seluruh ----
karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dengan --
penuh dedikasi dan lntegritas menghadapi berbagai ---
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tantangan yang ada. Semoga Perseroan

memberikan manfaat yang optimal bagi

saham, karyawan, dan masyarakat 1uas.

daDat terus

pemegang

Kemudian setelah Ketua Rapat menjelaskan Agenda

I Pertama maka Ketua Repat memberikan kesempatan kepada --
l

] Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menulis pertanyaan --

] atau tanggapannya di chat room sehubungan dengan

Agenda Pertama.

OIeh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,

maka seLanjutnya Rapat Meminta persetujuan kepada

Pemegang Saham atas Agenda Rapat Pertama sebagai

berikut. :

"![enberikan persetujuan untuk :

a. Menyetujui Laporan Tahunan 2020 (duaribu sembilan
1

1

I belas) dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian
i
I

I Perseroan tahun buku 2020 (duari-bu senbilanbelas)

yang telah diaudit oleh Kantor Altuntan Publik

JM{l BITDEI 6 Rekan sebagaimana dirnuat dalam

l-aporannya tertanggal- tigapuluh satu Mei duaribu ----
duapuluh satu (31-05-202),) denqan pendapat bahwa ----

"L,aporan Keuangan Konsolidasian Elgnyaj ikan gecara ---
wajar. dalan senua hal yang material, posisi

keuangan konsolidaeialr Perseroaa dan entitas

anaknya taaggal tigapu].uh satu Des€ober duarilru -----
duapulutt (31-12-2020r, selta kinorja keuangan dan ---
arus kaa koneolidasiannya untuk tahun yaag berakhir -
pada tangElal tersebut, sesuai dengan standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia. ";

b Menyetujui memberikan pembebasan dan
i

i tanggung jawab sepenuhnya ("acgujt et
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kepada Direksi dan Dewan Komlsaris Perseroan atas ---

: tahun buku 2020 (duaribu duapuluh), sejauh tindakan -

I

lpengurusan dan pengawasan yang difakukan dalam
I
i

I
!

i kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin

dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang -----
berakhir tanggaf tigapuluh satu Desember duaribu ----
duapuluh (3\-12-20201.

- Untuk itu apabila ada keberatan/tidak setuju dimohon ---
Bapak/Ibu/Para Pemegang Saham atau kuasanya

dipersilahkan untuk menyampaikan suara pada sistem -----
e-Voting .

- Untuk itu Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris -----
untuk membacakan jumlah suara berdasarkan e-voting. ----

- Kemudian saya, Notaris mencacakan juml-ah suara

e-Voting berdasarkan e-Proxy yang diterima dari KSEI ---
yailu bahwa seluruh pemegang saham menyetujui agenda ---
pertama. Sehingga dengan demikian jumlah suara yang ----
memberikan persetujuan berjumlah 749.342.3Le

(tujuhfatus eepatpuluh senbilan juta tigaratus

eqratpuluh dua ribu tigaratus delapanbelas) lembar

saham atau sebesar 100* (seratus pelsen) dari

seluruh jumlah saham yang hadir dan sah

diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan cara

e-Voting maka Rapat dapat mengambil keputusan yang -----
sah dan mengikat Perseroan.

- Oleh karena perhitungan jumlah saham telah memenuhi ----
Kuorum dengan demiklan dapat dlsinpulkan bahwa Rapat ---
memutuskan dan menyetujui atas usu.lan-usulan Agenda ----
Rapat Pertama.

- Agenda Rapat Kedua:
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tahun buku yang berakhj-r pada tanggal tigapuluh satu ---

"Meminta persetujuan kepada Para Pemegang Saham

menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk

PRIlllIA, Bachelor Of Engineering. Master Of Arts

selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan

penjelasan sebagai berikut :

dari jasa catering dan manajemen fasilitas PSS.

tahun 201-9 (duaribu sembilanbelas) . Kontribusi

I terbesar adalah dari penjualan propertl (BLM) dan

Begitu pula dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan *---

Perseroan yang turun sebesar 79,7* ( tujuhpuluh

senbilan kona tujuh pelsen) menjadi

&).6.952.504.013, - ( ena.m miJ.iar seobilanratus

Iielpuluh dua juta limaratus eq>at ribu tigralcelas

Rupiah) . Adapun Jum.Iah Laba komprehensif yang dapat ----
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk juga

mengalamr penurunan sebesar 85,1* (deLapanpuluh Ij.rua ---
koma satu persen) menjadi Rp. 3.505.023.064, - (tiga -*--
uil.iar limaratus lina juta duapuluh tiga ribu
enarpuluh eq)at Rupiah) di tahun 2020. Sedangkan

Desember duaribu duapuluh \31-1.2-2020) ."

- Untuk Agenda Acara Rapat Kedua Tuan PIIru AGUNe

Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan

Perseroan per tanggal tigapuluh satu Desember duaribru --
duapuluh (3L-L2-2020) bahwa Perseroan berhasil ---------
membukukan Laba Usaha Perseroan sebesar

RIr. 6.758.396.053,- (enaa niliar tujuhratus liuapuluh --
delapan juta tigaratus selobilanpuluh ena8 ribu
li.oapuluh tiga Rupiah) atau turun sebesar 82,88

(delapanpuluh dua koua delapan persen) dibanding
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sebesar Rp. 54 . 381 .343 . 445 , - ( linapuluh eq)at miliar ---
tigaratus delapanpuluh satu juta tigaratus eqratpuluh --
tiga ri.bu eqratratus eq>atpuluh li'na Rupiah) .

Saldo Laba Ditahan per 31 Desember 2020 tercatat

Untuk mengantisipasi pe.lemahan dunia usaha nasional, ---

Kami mohon pengertian Pemegang Saham dalam haf ini

regional dan globaf karena wabah Covid-19, maka

manajemen Perseroan mengusulkan untuk mempertahankan ---
dan menjaga arus kas yang tersedia saat ini

seluruhnya untuk menjaga kegiatan operasional

Perseroan sebagai tindakan antisipatif, apabila

kondisi melesunya dunia usaha ini berkepanjangan.

Manajemen Perseroan nemilih jalan aman dengan

mengusulkan untuk kembali tidak membagikan Laba

Komprehensif Tahun Berjalan sebagai Deviden dan namun --
sebal-iknya, akan digunakan seluruhnya sebagai Laba -----
Ditahan untuk keperfuan modal- kerja.

Kemudian setelah Ketr:a Rapat nenjel-askan Agenda Kedua --
maka Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada

Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menulis pertanyaan --
atau tanggapannya di chat roorn sehubungan dengan

Aoenda Kedua.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,

naka selanjutnya Rapat Meminta persetujuan kepada

berikut:

'lltenberikan persetujuaa untuk :

Peaseroan tahun bukg 2020 (duariJcu duapuluh)

seluruhnya sebagai laba ditahan untuk keperluan modal --
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kerja. "
- Untuk itu apabila ada keberatan/tidak setuju dimohon

Bapak/Ibu/Para Pemegang Saham atau kuasanya

dipersilahkan untuk menyampaikan suara pada sistem

e-Voting .

- Untuk itu Netua Rapat memlnta kepada saya, Notaris

untuk membacakan jumlah suara berdasarkan e-Voting.

e-Voting berdasarkan e-Proxy yang diterima dari KSEI

yaitu bahwa seluruh pemegang saham menyetujui agenda

kedua. Sehingga dengan demikian jumlah suara yang

eqratpuluh dua ribu tigaratus de].apanbe].as) lembar

saham atau sebesar 100* (seratus persen) dari

seluruh jumlah saham yang hadir dan sah

diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan cara

e-Voting maka Rapat dapat mengambil keputusan yang sah -
dan mengikat Perseroan.

Oleh karena perhitungan jumlah saham tefah memenuhi

Kuorum dengan denikian dapat disirRpulkan brahwa Rapat

memutuskan dan menyetujui atas usufan-usulan Agenda

Rapat Kedua.

- Aganda Rapat Ketiga :

"Meminta persetujuan kepada Para Pemegang Saham

untuk Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (h:AP)

untuk Tahun Buku 2021 (duaribu duapufuh satu)"

Untuk Agenda Acara Rapat Ketiga Iuan PUIU AGt Ne

PRIINTA, Bachelor Of Engiaeering, Magter Of Arts

selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan
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- Kemudlan saya, Notaris membacakan juml-ah suara ---------

memberikan persetujuan ber j um1,ah 749.342.3LA

(tujuhratus elq)atpuLuh senbilan juta tigaratus



penjelasan sebagai berikut :

Untuk Agenda Ketiga ini kami mengusulkan agar rapat ----
i dapat menyetujui untuk memberikan kuasa penuh kepada ---
Komisaris dan Direksi dalam menunjuk akuntan pubfik ----
iadependen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
pada tigapufuh satu Desember duaribu duapuluh satu -----

Kemudian setelah Ketua Rapat menjelaskan Agenda Ketiga -
maka Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada

131-!2-2021") dan menentukan biaya jasa dan

i persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.

Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menu]is pertanyaan --

latau tanqgapannya di chat room sehubungan dengan

Agenda Ketiga.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,

jmaka selanjutnya Rapat meminta persetujuan kepada

Pemegang Saham atas Agenda Rapat Ketiga sebagai

berikut :

t\tlemberikan persetujuan untuk :

Meoberikan kuasa penuh kepada Derran Komisaris dan

Direksi dalan nenuajuk akuntan publik independea

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu

(31-L2-2O21) darr Denentukan biaya jasa dan

pelsyalatan-persyaratan laia yang d5.perlukan."

Bapak/Ibu/Para Pemegang Saham atau kuasanya

Untuk itu apabila ada keberatan/tidak setuju dimohon ---

dipersilahkan untuk menyampaikan suara pada sistem -----
I e-votlnq.

Untuk itu Ketua Rapat meminta

untuk membacakan jumlah suara

kepada saya, Notaris

berdasarkan e-Voting.
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e-Voting berdasarkan e-Proxy yang diterima dari KSEI ---
yaitu bahwa seluruh pemegang saham menyetujui agenda ---
ketiga. Sehingga dengan demikian juml-ah suara yang -----
memberikan persetujuan berjumlah 749.342.3J-9

(tujuhratus eopatpuluh senbilan juta tigaralus

eqratpuluh dua ribu tigaratua delapanbelas) lembar

saham atau sebesar 100t (seratus persea) dari

seluruh jumlah saham yang hadir dan sah diperhi-tungkan -

dalan pemungutan suara denqan cara e-yotingr maka Rapat -
dapat menganbil keputusan yang sah dan mengikat

Perseroan.

Oleh karena perhitungan lumlah saham te1ah memenuhi ----
Kuorum dengan demikian dapat dislmpulkan bahwa Rapat ---
nemutuskan dan menyetujui atas usulan-usufan Agenda ----

OIeh karena tidak ada lagi hal-ha] yang dibicarakan ----
dalam rapat ini, maka Ketua Bapat menutup Rapat j-ni ----
pada pukul sepuluh febih empatpuluh delapan menit

Waktu Indonesla Barat (10.48 WIB) .

Dari segala sesuatu yang telah dlskan tersebut.,

maka dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat digunakan

sebagaimana mesci nya.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

DE4IKIANI,AE AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,

- Kemudian saya, Notaris membacakan jumlah suara ---------

Rapat Ketiga.

tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan pada --
bagian akhj-r akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Iuan Al,.ald NIEI SAT9|IKO Ft DEAIL, lahir di Denpasar, --
pada tangg'al duapuluh sembllan Agustus seribu
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sembilanratus sembilanpuluh enam (29-08-1996t,

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Pangandaran Raya Nomor: 245, Rukun

Nomor Induk Kependudukan: 321 5052908960005;

- Yang pada saat ini berada di Jakarta.

2. Tuan SEOEfBUR ROYYAII, lahir di Pekalongan, pada

tanggal lima Juli seribu senbilanratus

sembilanpuluh tujuh (05-07-1997), warga Negara

Indonesia, Swasta, bertempat tinggaf di Jilan
Sapugarut Gang l1 Nornor 18, Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 001, Kelurahan Sapugarut, Kecamatan

Buaran, Kota Pekalongan, Pemegang Nomor Induk

Kependudukan: 332614050'7 91 00A2.

- Yang pada saat ini berada dl Jakarta.

Keduanya pegawal Kantor Notarls yang telah dikenaf

oleh saya, Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada

Para Penghadap dan Para Saksi, maka segera para

penghadap, para saksi dan saya, Notaris

menandatangani akta ini.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.
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Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Sepanjang --
Jaya, Kecaroatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Pemegang ----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengian

sempurna dan sesuai dengan as.l-i nya.



lllAR ris di Jakarta
.6 

AUG 2021

I , SE .ME)
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