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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 

PERSEROAN TERBA!I'AS PT. DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk 

Nomor: 05.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh Juni duaribu --------

sembilanbelas (20-06-2019). ---------------------------------

-Pukul 12.05 WIB (duabelas lebih lima menit Waktu Indonesia --

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

-Berhadapan dengan saya, RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, _ 

Maqister Hukum, Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh

para saksi yang saya, Notaris, kenaI dan nama-namanya akan --

disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----------------------

Tuan BILLY DAHLAN f lahir di Pekalon';ran, pada tanggal 

enam Pebruari seribu sembilanratus delapanpul h lima 

(06-02-1985), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Taman Sudirm3.l1 

Nomor: 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan 

Gaj ahmungkur, KecamaL.an Gaj ah .1ungkur, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor: 3374130602850002; ------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam 

jabatannya sebagai Direktur utama, demikian mewakili 

Direksi selaku kuasa para pemegang saham untuk melaksanakan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ----

Terbatas PT. DAFA~~l PROPERTY INDONESIA Tbk, berkedudukan --

di Kota Semarang, yang Anggaran Dasar dan perubahannya ---

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

- Akta Pendirian tertanggal duabelas Septenber duaribu 

sebelas (12-09-2011), Nomor: 3, yang dibuat dihadapan 

DEWlKUSUMA., Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dan telah

mendapat pelgesa1an dari pihak yang berwenang berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi t1anusia -----
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Republik Indonesia tertanggal duapuluh sembi Ian ---------

September duaribu sebelas (29-09-2011), NomoI': ----------

AHU-4 7346. JlJL 01. 01. Tahun 2011, dan telah diumumkan dalarn -

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tigabelas ----

Nopember duaribu duabelas (13-11-2012), NomoI': 91, -------

Tambahan NomoI': 68305/2012; ------------------------------

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal duapuluh -----

delapan Juni duaribu duabelas (28-06-2012), NomoI': 25, --

yang dibuat dihadapan DEWIKUSill~, Sarjana Hukum, Notaris 

di Semarang, perubahan mana telah mendapat persetujuan --

dari pihale yang belwenang berdasarkan Surat KepuLusan ---

11enteri Hukum Dan Hak P,sasi Manusia Republik Indonesia --

tertanggal sembilan Agustus duaribu duabelas (09-08-2012), 

Nomor: AHU-43361.AH.01.02.Tahun 2012, dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh 

empat Mei duaribu tigabelas (24-05-2013), NomoI': 42, -----

Tambahan NomoI': 50377/2013 dan perubahan terseb t telah -

diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---------

Administrasi Badan Hukwn, Direktorat Jenderal A ministrasi 

Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manus~a -----

Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan PemL,eritahuan-

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal duapuluh Juli duaribu

duabelas (20-07-2012), . omor: ~HU-Jl~.01.10-26734 serta 

telah diumunkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

tertanggal duapuluh serooilan Noperr~er duarib tigabelas-

(29-11-2013), Nomor: 96, Tambahan NomoI': 80 2 L Tahun 2013 

dan Surat Penerirnaan Pemberi tahuan Perubahan Data -------

tertanggal duapuluh ....Tuli duaribu duabelas (20-07 -2012), --

Nomer: AHU-AH.01.10-26735; ------------------------------

~Berita Acara Rapat tertanggal empatbelas Nopen~er --
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duaribu empatbe1as (14-11-2014), Nomor: 6, dibuat oleh --

MOH.AJvlMAD TURMAN, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di -

Kota Semarang, dan perubahan tersebut telah diterima dan 

diberitahukan da1am database Sistem Administrasi Badan ---

Hukum, Direktorat Jendera1 Administrasi Hukum Umum, ------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub1ik Indonesia 

me1a1ui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---

tertangga1 tujuhbe1as Nopember duaribu empatbe1as -------

(17-11-2014), Nomor: AHU-41622.40.22.2014; --------------

I - Akta Berita Acara Rapat tertangga1 empatbelas Septewber -

duaribu tujuhbe1as (14-09-2017), Nomor: 3, dibuat oleh --

FARIZ HELMY RASYAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-

Notaris di Kabupaten Demak, perubahan mana telah --------

mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang ----------

berdasarkan Surat Keputusan t1enteri Hukum Dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia tertanggal enambelas ---------

September duarib' t-j hbelas (16-09-2017), Nomor: -------

AHU-001908 6. [\1-1. 01. 02. Tahun 2017 dan telah di terima dan 

diberitahukan da1am database Sistem Administrasi Badan 

Hukum, Direktorat Jendera1 Adrninistrasi Hukum Umum, ------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi IvTanusia Republik Indonesia 

mela1ui Surat Penerirnaan Pemberitahuan Perubahan Data ---

tertanggal enambelas September duaribu tujuhbelas -------

(16-09-2 17), N ru r: - m.01.03-_1720 2; --------------

1- Aleta Berita _.care. Rana t€r~a:1ggal. embilanbelas September 

duaribu tujuhbelas (19- 9-2017), No or: 12, dibuat oleh -

FJ\RIZ HELMY RASYAD, Sarjana Huleum, Magister Kenotariatan -

Notaris di Ka0upaten Demak, perubahan mana telah mendapat

persetuj an dari pihak yang berwenang berdasarkan -------

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi t1anusia -----
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~ublik Indonesia tertanggal sembilanbelas SepterN~er ---

duaribu tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: -----------------

AHU-0019291.F~.01.02.Tahun2017 dan telah diterima dan 

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan 

Hukum, Direktorat ,-Tenderal Administrasi Hukum Umum, ------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia melalui Surat Penerimaan Perrberitahuan Perubahan 

Anggaran Dasar tertanggal sembilanbelas September duaribu

tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0172928; ---

I- Akta Berita Acara Rapat tertanggal duapuluh tujuh Desember 

duaribu tujuhbelas (27-12-2017), Nomor: 13, dibuat oleh -

FARIZ HEil1Y RASYAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-

Notaris di Kabupaten Demak, yang telah diterima dan -----

diberitahukan da1am database Sistem JI.dministrasi Badan ---

Hukum, Direkt rat Je.1deral .i:l,::tministras i H~ Kum Umum, ------

Kenenterian H,lkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesic 

melalui Sura t Penerimaan Pemberi tahuan Perubahan Anl;lgaran-

Dasar teJ:langgal duapuluh tujuh Desember duaribu --------

tujuhb_ as (27- 2-2 17), Nomor: N.U-~H.01.03-0205479; ---

[ - Akta Pernyataan KepJtuaan Rapat tertanggal delapanbelas --

Januari duaribu delapanbelas (18-01-2018), .olnor: 8, 

dibuat dihadapan ERNI ROH.7\INI, Sarj ana Huk un, Master clf 

Businesss Administration, totaria Daerah Khusus Ibukota 

JakarLa, berkedudukan di akarta Selatan, eruba'an mana -

Lelah mendapat pers€tu.·uan dari p':'i ak ya.1Q berwe ang ----

berdasarkan Surat Keput san Menteri Hukum Dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia tertanggal elapa1be"as ------

Jan ari duaribu delapanbelas (18-01-2018), Nomor: -------

AHU-0001118.AH. 1.02.Tahun 2018, dan p~r bahan tersebut -

telah di terima dan diberitahukan dalam database '=-isterrt --
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Amninistrasi Badan HukQm, Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum, Kementerian Hukum da.:l Hale Asasi JVlanusia -----

Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan-

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal delaparrbelas ---------

Januari duaribu delapanbelas (18-01-2018), Nomor: -------

AHU-AH.01.03-0024996 dan Surat Penerimaan Pew eritahuan --

Perubahan Data tertanggal delapanbelas Januari duaribu --

delapanbelas (18-01-2018), Nom r: AHU-JlJ-L 01. 03-0025003. -

I- Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan ----

Rapat tertanggal delapanbelas Juli duaribu delapanbelas 

(18-07-2018), !'omor: 10, dibuat dihadapan EB.NI R.0H.ZUNI, 

Sarjana Hukum, Master of Businesss Administration, Notaris 

aerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta ---

Selatan, dan per bahan tersebut telah diterima dan ------

diberitahukan dalam database Sistem Administrasi Badan ---

Huk 1m, Direktorat Jenderal Administrasi Hukur Umurn, -----

erne terial Hukum dan Hak Asa i Manusia Republik 

Indonesia rnelalui Surat Penerirnaan Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal delapanbelas Juli ---

duaribu delapanbelas (18-07-2018), Nomor: ---------------

AHU-~H.Ol.03-0223100; -----------------------------------

-dan menu_ut keterangan pe ghadap tidak ada perubahan 

anggaran da~ar 1ag1 selain dari yang tersebut diatas; 

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan"; -------------------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaria. ----------------

- e ghadap bertindak dal- . ked ukann a -ebagaim- na tersebut 

d'atas me.erang a _ ~er ebih darJl . --------------------------

Bah a pada hari Kamis, tanggal duapuluh Juni d aribu -----

I sembilanbelas (20-06-2019), pukul 11.07 WIB (se~ela3 lebih

~ h menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul ---
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11.54 WIB (sebelas lebih limapuluh empat menit Waktu -----

Indonesia Barat), bertempat di HOTEL DAFAM, Jalan Imam ----

Bonjol Nomor: 188, Semarang, 50132, para Pemegang Saham, 

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. DAFAM 

PROPERTY INDJNESLJJ. Tbk, berkedudukan di Kota Semarang telah 

mengadakan Rapat Dmum Pemegang Saham Tahunan (untuk ------

selanjutnya disebut "Rapat"); ----------------------------

r - Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, tertanggal --

duapuluh Juni duaribL sembilanbelas (20-06-2019), --------

I-
Nomor: 04; -----------------------------------------------

Bah,.la dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa --

untuk menyatakan dan menegaskan kembali sebagian dari ----

haQil keput san t.ersebut dalarn suatu akta Notaris --------

tersendiri; ----------------------------------------------

i - Bahwa dalam Ra a tersebut altara lain telah diputuskan: 

r - t1enyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perser an tel tang 

Maksud dan Tujuan serta Ke_iatan Jsaha Perseroan ------

sehubungal dengan telah berlakunya Per3tura Kepala ----

Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu ---------

tujuhbelas (2017) tentang Klasifikasi Baku Lapangal 

Usaha Indonesia (K Ll) Tah n duaribu tujuhbelas (20' 7) 

tanpa neng !bah kegiatan usaha utama dalam ~erseroan ya_ g 

~udah dijalankan; -------------------------------------

I - Menegaskan kembali tenL3ng perubohan alamaL Perseroan; 

-Selanjutnya penghadap bert~ndak dalarrl ked dukannya ---------

sebagaimana tersebu_ d':'aLas menyatakan bahwa sebagian dar':" --

hasil kepu'usan dan penegason dalam Rapat tersebut adalah ---

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

Menyetujui rnenJesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Per eroan -



ten tang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -

sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan -

Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun duaribu tujuhbelas (2017) 

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) --

Tahun duaribu tujuhbelas (2017) tanpa mengubah kegiatan --

usaha ut.ama dalarr. Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga 

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai 

berik" t: -------------------------------------------------

------------ MAKSUD DAN TUJUAN SER~ KEGIA~ USAHA ---------

--------------------------- Fasal 3 -------------------------

1. Maksud dan tujuan Perseroan 1ni ialah menjalankan usaha --

di bidang: 

a. REAL EST~: dan ---------------------------------------

b. AK~l:VI'V\S FROF S:IONAL, IIMIAH DAN TEKN:IS. 

I 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --------

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ------

berikuL: -------------------------------------------------

a. Keqiatan saba utama adalah menjalankan usaha-usaha di 

bidang Real Estat, a1t..ara lain tetapi tidak terbatas --

termasuk pekerjaan: -----------------------------------

- Pembelian, penjualan, penyewaan dan pelgoperasian real 

est.at, penyediaan rumah dan flat atau apart.emen da 

bertinda k sebagai pen_ ernbang; -----------------------

, - Kegia' an agen dan makelar, perantara pemLelian, -----

9 njualan dan penyewaan serta pengelJlaar real estat 

b-ik mili~ aendiri a~aupun atas das3r ba as jasa. ----

I b. Keqiatan usa penunjang adalah rusa:a dalam bidang 

Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain 

tidak terbatas pada Aktivi tas Konsul tasi i"!ana~ emen, ---

yang meliputi: ----------------------------------------
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- Konsultasi Bidang Bisnis; ---------------------------

- Konsultasi Manajemen dan A~ninistrasi; dan ----------

- Konsultasi Bidang Perhotelan. -----------------------

Menegaskan kernbali tentang perubahan alamat Perseroan, ---

sekarang beralamat di Menara Suara rdeka Lantai 11 ------

Jalan Pandanaran Nomor: 30, Kota semaranq; ---------------

-Direksi Perseroan tersebut diatas memberikan kuasa kepada --

saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----

kepada orang lain dikuasakan untuk memintakan persetujuan 

kepada pihak yang berwenang atas penlbahan anggaran dasar 

tersebut diatas dan untuk menbuat pengubahan dan/atau -------

penanbahan dalam bentuk ::,rang bagaimanapun juga diperlukan ---

untuk memperoleh persetujuan tersebut, dan untuk itu --------

mengajukan permohonan-permohonan, menandatanaani surat-surat!

akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala -----

sesuatu yang diperlukan untuk mencapai maks'd tersebut diatas, 

tidak ada satu tindakalpun yang d' ecualikan. 

-Untuk segala akiba~ yang timbul dari akta ini, maka domisili

umum yang tetap dar tidak beruba~ pada Kant r Panitera -------

Pengadilan Neger i Semarang di .'·ota Semarang. ----------------

-Bahwa pe gila a_ menjamin .ebenaran, .'easlian dan -----------

kelengkapan: 

a. identitas pihak-pihak yang namanya tersebuL dal~n akta 

ini sesllai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya ---

No~a i da. b-_~a.lgJu. g j3"ab ~epenuh ya aLas hal 

seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa 

ada yang dikecualikan; ------------------------------------

Ie. selllruh keteralgan yang .iberikan dan sebagai dasar ------

~uatnya akta ini tanpa ada yang dikecllalikan; ----------
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-sehingga apabi1a dikemudian hari sejak dibuat dan ----------

ditandatangani akta ini timbu1 sengketa dengan nama dan da1am

bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para ----

pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan -------

mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ----

menanggung resiko yang timbu1 dan den<:Jan ini para penghadap -

membebaskan Notaris dan para saksi dari turut bertanggung ---

jawab dan memiku1 baik sebagian maupun se1uruh akibat hukurn -

yang tirr~u1 karena sengketa tersebut. -----------------------

-Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami ------

isi akta ini. -----------------------------------------------

--------------------- D KIANLAH ~ INI ------------------

-Dibuat sebagai minuta dan di1angsungkan di Semarang, pada -~-

hari, tangga1 dan jam tersebut pada kepa1a akta ini, dengan -

dihadiri oleh: ----------------------------------------------

1. Nyonya RISKA AFRIANA, Ahli Madya, 1ahir di Semarang, pada 

tangga1 satu Jl..pri1 seribu se. bilanrat.us sembilanpuluh satu

(01-04-199_), Warga Negara Indonesia, berternpat ting'Jal di-

Kota Semarang, Lamongan Tengah IV/7, Rukun Tetangga 005,-

Rukun iiIJarga 001, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan ------

Gajah tv! ngkur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Namor: ------

3374094104910002; ----------------------------------------

12. Nona NONIKCA FLORENCE TIARA, Sarjana Hukum, lahir di Pati,

pacta tangga1 enambe1as Maret seribu sembi1anratus --------

sembilanpuluh enam (16-03-1996), Warga egara Indonesia, -

bertempat tinggal di Kabupaten PaLi, Ba ursari, Rukun -----

Tetangga 00 , Rukun Warga 003, Kelurahan Bat rsari, -------

KecamaLan ~atangan, pemegang Kartu Tanda Pendud k Nomor: -

3318075603960) 1; ----------------------------------------

~anya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. --



-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para --


penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh 


para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --------------


-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena d'a tambahan.
 

-Minuta akta ini telah ----

ditandatangani sebagaimana 


mestinya. -----------------


-Diberikan sebagai SALINAN 


ya 9 sarna bunyinya. --------


Notari s di Kota Semarang 

.
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