
 PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA 

 "CV. NOTARIS ANIEK" 

 Nomor : 1.- 

-Pada hari ini, Kamis tanggal 2-6-2005 (dua Juni tahun 

dua ribu lima) pukul 18.30 WIB (delapan belas lewat 

tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-  

-Berhadapan dengan saya, DINI LASTARI, Sarjana Hukum, 

Notaris di Kabupaten Bogor, dengan hadirnya saksi-saksi 

yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam 

akhir akta ini :-  

1. Tuan DWIANTO DJOKOPRATOMO, lahir di Sungai Gerong 

tanggal 15-3-1963 (lima belas Maret seribu sembilan 

ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, 

karyawan, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan 

Cempaka Putih Barat V/12, Rukun Tetangga 007, Rukun 

Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan 

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 09.5005.150363.0310, untuk sementara 

berada di Kabupaten Bogor;-  

2. Nyonya CHRISDIANA (dalam Kartu Tanda Penduduk 

tertulis CHRISDIANA A), lahir di Jakarta tanggal 

24-12-1965 (dua puluh empat Desember seribu sembilan 

ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, 

swasta, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka 

Putih Barat V/12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 

003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan 

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda 

Penduduk nomor 09.5005.641265.0055, untuk sementara 

berada di Kabupaten Bogor;-  

3. -Nyonya Raden Roro ANTIN BUDIANTINI SUWOSO (dalam 



Kartu Tanda Penduduk tertulis Ny. RR. ANTIN 

BUDIANTINI. S), lahir di Semarang tanggal 9-2-1937 

(sembilan Pebruari seribu sembilan ratus tiga puluh 

tujuh), Warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga, 

bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Goa nomor 6, 

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan 

Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.480237. 

0029, untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;-  

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-  

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu 

perseroan komanditer dibawah firma, dengan memakai 

syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut:-  

-Pasal 1.- 

-Perseroan ini dinamakan "CV. MANDIRI INTEGRA 

SEJAHTERA", bertempat kedudukan di Jakarta, dengan 

cabang-cabangnya di tempat-tempat lain yang dianggap 

perlu.-  

-Pasal 2.- 

-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :-  

a. -melakukan usaha-usaha dalam bidang perdagangan pada 

umumnya, meliputi perdagangan import dan eksport, 

antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair 

untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lain 

dan hasil produksi sendiri, serta melakukan usaha 

sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor 

dan perwakilan/agen dari perusahaan-perusahaan 

lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;-  

b. -menjalankan usaha konsultasi di bidang Pengelolaan 

Manajemen Perusahaan, Bisnis, Manajemen dan 



Adminstrasi, Kinerja Perusahaan, Komputer, Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Ketrampilan, 

Teknologi Informasi, Internet dan Software, 

Pengolahan Data, E-Commerce, Pemasaran dan Survey 

Pasar, Studi Perencanaan, Telekomunikasi dan 

Pendidikan;-  

c. -menjalankan usaha di bidang jasaboga, meliputi 

pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan 

minuman, pelayanan penghidangan makanan dan minuman 

di tempat yang ditentukan oleh pemesan serta 

penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan 

dan minum;-  

d. -menjalankan usaha di bidang Kesenian dan Pameran, 

mencakup Galery dan bidang usaha yang berhubungan 

dengan kesenian;-  

e. -menjalankan usaha di bidang jasa sarana kesehatan, 

meliputi sarana dan prasarana kesehatan seperti 

lapangan olahraga, fitness, sarana kebugaran serta 

kegiatan usaha terkait;-  

f. -menjalankan usaha di bidang kecantikan, perawatan 

dan kebugaran tubuh serta senam kebugaran;-  

g. -menjalankan usaha di bidang pelatihan dan 

ketrampilan tenaga kerja serta kegiatan usaha yang 

terkait;-  

h. -menjalankan usaha di bidang jasa pendidikan/ 

sekolah.-  

i. -melakukan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali 

jasa dalam bidang hukum dan pajak;-  

j. -menjalankan usaha industri makanan-minuman dan 

pengalengan/pembotolan (amatil);-  



k. -menjalankan usaha desain dan cetak grafis;-  

l. -menjalankan usaha jasa hiburan, promosi, agensi, 

manajemen dan pengelolaan kegiatan (event 

organizer);-  

m. -menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung 

perkantoran, termasuk perawatan gedung, keselamatan 

dan kesehatan pemakai gedung perkantoran;-  

n. -melakukan rekruiting dan penyaluran tenaga kerja 

untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau 

perkantoran;-  

o. -menjalankan usaha pengerahan tenaga kerja meliputi 

bidang jasa penyediaan dan pengerahan tenaga kerja 

yang diperlukan oleh pengguna tenaga kerja baik di 

dalam maupun di luar negeri;-  

p. -menjalankan usaha ekspedisi dan pergudangan 

meliputi bidang usaha ware housing yaitu penerimaan, 

penampungan, penumpukan, penyimpanan, sortasi, 

pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, 

dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan;-  

q. -melakukan kerja sama baik dengan orang perseorangan 

maupun dengan perusahaan lain yang mempunyai maksud 

dan tujuan yang sama dengan perseroan ini;-  

-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.-  

-Pasal 3.- 

-Perseroan ini dimulai pada hari akta ini ditanda- 

tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak 

ditentukan.-  

-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan 

diri dari perseroan, asal saja memberitahukan 

kehendaknya itu dengan surat kepada pesero lainnya, 3 



(tiga) bulan sebelumnya.-  

-Dalam kejadian demikian, maka bagian dalam perseroan 

dari pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari 

perseroan dan dibayarkan dengan tunai kepadanya dalam 

waktu 3 (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut 

keadaan pada hari dan tanggal keluarnya, sedang 

selanjutnya perseroan diteruskan oleh para pesero 

lainnya.-  

-Pasal 4.- 

-Modal perseroan tidak tertentu besarnya dan sewaktu- 

waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian 

pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero.-  

-Tiap-tiap tambahan penyetoran dalam modal oleh para 

pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama dan 

dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan, 

untuk penyetoran-penyetoran ini diberikan tanda 

pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus 

ditanda-tangani oleh para pesero pengurus.-  

-Selain modal, pesero tuan DWIANTO DJOKOPRATOMO dan 

nyonya CHRISDIANA juga memberikan tenaga, kecakapan dan 

waktunya kepada perseroan.-  

-Pasal 5.- 

-Para pesero adalah tuan DWIANTO DJOKOPRATOMO dan 

nyonya CHRISDIANA para pesero pengurus yang bertanggung 

jawab penuh, masing-masing dengan sebutan Direktur 

Utama dan Direktur.-  

-Para pesero lainnya adalah pesero komanditer yang 

hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah 

pemasukannya dalam modal perseroan, serta melakukan 

pengawasan secara teratur terhadap jalannya perseroan.-  



-Pasal 6.- 

-Para pesero pengurus, baik bersama-sama maupun 

masing-masing mewakili perseroan di dalam dan di luar 

pengadilan dan karenanya berhak untuk menanda-tangani 

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);-  

b. -mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin;-  

c. -membeli, menjual atau dengan alasan lain 

mendapatkan atau melepaskan hak atas bangunan- 

bangunan dan perusahaan-perusahaan;-  

d. -menggadaikan atau memberatkan barang-barang 

kekayaan perseroan;-  

-haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari atau akta yang berkenaan turut ditanda-tangani 

oleh para pesero lainnya.-  

-Pesero pengurus, dengan tidak  mengurangi tanggung 

jawabnya berhak pula mengangkat seorang atau lebih 

sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan 

dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang dianggap 

perlu.-  

-Pasal 7.- 

-Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki 

bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat 

lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan 



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

surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan 

lain sebagainya, serta mengetahui segala tindakan yang 

telah dijalankan dan para pesero pengurus diwajibkan 

memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan.-  

-Pasal 8.- 

-Kepada para pesero pengurus dapat diberi gaji yang 

besarnya ditentukan atas permufakatan para pesero.-  

-Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk 

keperluan perseroan, dimasukkan sebagai biaya dalam 

buku-buku perseroan.-  

-Pasal 9.- 

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember 

tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan 

Desember tahun 2005 (dua ribu lima) selambat-lambatnya 

pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama 

kali dalam tahun 2006 (dua ribu enam) maka dari 

penutupan buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca 

dan perhitungan laba-rugi dan untuk sahnya harus 

ditanda-tangani oleh para pesero.-  

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut 

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya 

kepada para pesero pengurus atas segala tindakannya 

selama tahun buku yang bersangkutan.-  

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah 

neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut disahkan, 

sedang jikalau diderita kerugian, maka ini harus segera 

ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah 

penyetoran.-  

-Pasal 10.- 



-Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian- 

kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan 

dipikul oleh para pesero, masing-masing menurut 

perbandingan penyetoran mereka dalam modal perseroan, 

akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya, bahwa para 

pesero komanditer hanya turut bertanggung-jawab hingga 

jumlah pemasukannya dalam modal perseroan.-  

-Pasal 11.- 

-Jika salah seorang pesero meninggal dunia, maka 

perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya dengan 

ahli waris pesero yang meninggal dunia atau mereka yang 

mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan 

ini harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka 

atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka 

bersama.-  

-Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau 

ditaruh dibawah pengampuan (curatele), maka sehari 

sebelum vonis dijatuhkan pesero itu dianggap telah 

keluar dari perseroan dan bagian dalam perseroan dari 

pesero yang tersangkut dikeluarkan dari perseroan dan 

dibayarkan tunai oleh pengurus atau wakilnya yang sah 

dalam waktu satu tahun terhitung dari dan menurut 

keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut 

sedang selanjutnya perseroan diteruskan oleh para 

pesero lainnya.-  

-Pasal 12.- 

-Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat 

dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama.-  

-Jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka 

salah seorang diantara mereka berhak meminta kepada 



Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan, 

supaya diangkat suatu Badan Pemisah yang terdiri dari 3 

(tiga) orang.-  

-Badan Pemisah ini harus memberi keputusan dalam waktu 

2 (dua) bulan, terhitung dari hari pengangkatannya, 

sesudah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak 

untuk membela kepentingan mereka masing-masing, juga 

tentang biaya-biaya yang harus dipikul masing-masing 

pihak.-  

-Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan 

putusan dalam tingkat yang tertinggi.-  

-Pasal 13.- 

-Masing-masing pesero tidak boleh memindahkan atau 

menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian 

maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan 

persetujuan dari para 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 hanyalah Warga Negara Indonesia.-  

-Pasal 14.- 

-Para pesero memilih tentang hal ini dan segala 

akibatnya tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di 

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di 

Jakarta.-  

-Sebagai yang telah diuraikan.- 

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor, pada hari 

dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh :- - 

1. Nona KHADIJAH CANDRA MUSTAFA, Sarjana Hukum, lahir 

di Ujung Pandang tanggal 20-3-1975 (dua puluh Maret 



seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga 

Negara Indonesia;-  

2. Nyonya MELIA ZAIRA, lahir di Jakarta tanggal 

12-9-1969 (dua belas September seribu sembilan ratus 

enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia;-  

-kedua-duanya karyawan Notaris, bertempat-tinggal di 

Kabupaten Bogor, sebagai saksi-saksi.-  

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan 

kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani 

oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan 

saya, Notaris.-  

-Dibuat dengan memakai lima perubahan, ialah dua karena 

coretan biasa, dua karena coretan dengan memakai 

gantinya dan satu karena tambahan.-  

-Minuta akta ditanda-tangani secukupnya.-  

                    -Dikeluarkan sebagai salinan.-  

                      Notaris di Kabupaten Bogor 

 

 

 

                         (DINI LASTARI, SH) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


