
USAHA PERORANGAN 

"BANGKIT BANGUN SUKSES SELALU" 

Nomor : 16.- 

-Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas Juni tahun 

dua ribu lima (14-6-2005) pukul 20.00 WIB (dua puluh 

Waktu Indonesia Bagian Barat).-  

-Berhadapan dengan saya, TETTY HERAWATI SOEBROTO, 

Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, 

dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal 

dan akan disebutkan dalam akhir akta ini :-  

-Nyonya ABCDEFGHIJKLMNO, lahir di Jakarta tanggal dua 

puluh enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua 

(26-5-1972), Warga Negara Indonesia, swasta, 

bertempat-tinggal di Jakarta, Kali Pasir Gang Sirih, 

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu 

Tanda Penduduk nomor 09.5006.660572.0215;-  

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-  

-bahwa penghadap mengusahakan sebuah usaha dengan 

memakai nama/merk "UP. ULFA SELAMAT SEJAHTERA/RUMAH 

ULFA" yang diusahakannya didalam Propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Merpati Raya Blok H 1 -

bahwa perusahaan tersebut adalah milik dan kepunyaan 

penghadap sendiri;-  

-bahwa penghadap dengan ini hendak menyatakan satu 

dan lain mengenai perusahaan tersebut;-  

-Maka sekarang penghadap menerangkan dengan ini 

menyatakan satu dan lain mengenai perusahaan tersebut 

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

--Selatan.-  

---------------------- -Pasal 2.- ------------------- 



-Maksud dan tujuan perusahaan ini, ialah :-  

a. -berusaha dalam bidang penyediaan dan pelayanan 

makanan dan minuman (catering) baik untuk 

perusahaan, organisasi dan pihak-pihak lain yang 

memerlukan;-  

b.-berusaha dalam bidang restoran dan/atau cafe;-  

c.-berusaha dalam jasa boga (toko kue dan bakery);-  

d. -bertindak sebagai agen atau perwakilan dari 

badan-badan lain untuk menyediakan makanan dan 

minuman (catering) dan barang-barang jasa lainnya 

yang berhubungan dengan hal tersebut.-  

e. -berusaha dalam bidang perdagangan pakaian 

(butik).- 

--------------------- -Pasal 3.- -------------------- 

-Perusahaan ini telah dimulai pada tanggal lima belas 

Pebruari tahun dua ribu lima (15-2-2005) dan 

didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan 

terlebih dahulu.-  

--------------------- -Pasal 4.- -------------------- 

-Modal dasar perusahaan tidak tertentu besarnya dan 

senantiasa dapat dilihat dalam buku-buku yang 

diselenggarakan berkenaan dengan itu.-  

--------------------- -Pasal 5.- -------------------- 

-Perusahaan ini diurus dan dipimpin oleh penghadap 

sendiri sebagai satu-satunya pemilik dan pengurus 

yang an tersebut serta menerima surat-surat tercatat 

atau yang tidak, kawat-kawat, wesel dan lain-lainnya 

yang dialamatkan kepada/atau yang tertulis atas 

namanya penghadap dan/atau "UP. ULFA SELAMAT 

SEJAHTERA/RUMAH ULFA" tersebut dan menanda-tangani 



segala penerimaan uang, penerimaan surat-surat, 

cheque-cheque/bilyet giro dan tanda penerimaan lain, 

serta memberi kuasa sepenuhnya dengan memakai 

nama/merk "UP. ULFA SELAMAT SEJAHTERA/RUMAH ULFA" 

kepada siapapun juga, untuk melakukan segala 

tindakan, untuk keperluan perusahaan tersebut baik 

didalam maupun diluar pengadilan; maupun yang 

mengenai pemilikan, semuanya dengan tidak menggunakan 

pembatasan.-  

-------------------- -Pasal 6.- --------------------- 

-Buku-buku usaha tersebut ditutup sekali setahun, 

yakni pada tiap-tiap akhir bulan Desember dan dalam 

tempo 3 (tiga) bulan sesudah itu ia berkewajiban 

untuk membuat neraca dan perhitungan laba rugi.-  

-Selanjutnya turut menghadap dihadapan saya, Notaris, 

dengan hadirnya saksi-saksi yang sama dan telah saya, 

Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta 

ini :-  

1. -Nona TERSERAH SIAPA NAMANYA (dalam Kartu Tanda 

Penduduk tertulis ERRY ST. REIHANAH), lahir di 

Bandung tanggal dua puluh delapan Maret seribu 

sembilan ratus tujuh puluh tiga (28-3-1973), Warga 

Negara \erada di Jakarta;-  

2. -Nyonya YUSNIDAR, lahir di Jakarta tanggal dua 

puluh lima Nopember seribu sembilan ratus enam 

puluh sembilan (25-11-1969), Warga Negara 

Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat-tinggal di 

Jakarta, Gang Bahaswan, Rukun Tetangga 004, Rukun 

Warga 007, Kelurahan Kebon Kecang, Kecamatan Tanah 

Penduduk nomor 09.5007.651169.0085;-  



-Para penghadap yang terakhir ini menerangkan, benar 

tentang didirikannya perusahaan yang dimiliki dan 

diusahakan oleh penghadap nyonya WINSA UTAMI DEWI 

tersebut di atas.-  

--------------------- -Pasal 7.- -------------------- 

-Para pihak memilih tentang hal ini dan segala 

akibat-nya serta pelaksanaannya tempat kediaman yang 

sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.-  

----------- -Sebagai yang telah diuraikan.- --------- 

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, 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;- dan dua-duanya karyawan Notaris, 

bertempat-tinggal di Jakarta, 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 tiga perubahan, ialah satu 

karena coretan biasa dan dua karena tambahan.-  

-Minuta akta ditanda-tangani secukupnya.-  

              -Dikeluarkan sebagai salinan.-  

                      Notaris di Jakarta, 

 

 

 

               (TETTY HERAWATI SOEBROTO, SH, MH) 


