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JAKARTA (IM) - Ma-
jelis Hakim Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Jakarta 
mengabulkan permintaan 
anak buah mantan Menteri 
Sosial (Mensos) Juliari Ba-
tubara, Adi Wahyono, untuk 
menjadi justice collaborator. 
Hal itu disampaikan majelis 
hakim dalam persidangan di 
Pengadilan Tipikor Jakarta, 
Rabu (1/9).

 Anggota majelis hakim 
Yusuf  Pranowo menjelaskan, 
empat syarat utama untuk 
menjadi justice collaborator 
adalah bukan pelaku utama, 
mengakui kejahatan yang 
dilakukannya, memberikan 
keterangan sebagai saksi dan 
memberi bukti signifikan 
untuk mengungkap pelaku 
lain dengan peran yang lebih 
besar, serta telah mengemba-
likan sebagian aset atau hasil 
suatu tindak pidana. 

“Menimbang bahwa ter-
hadap permohonan terdakwa 
maupun tim penasihat hu-
kum terdakwa untuk menjadi 
justice collaborator dalam 
perkara a quo di atas serta 
melihat alasan-alasan yang 
disampaikan tim penasihat 
hukum terdakwa ataupun 
tanggapan penuntut umum,” 
terang hakim Yusuf. 

“Maka, alasan-alasan 
yang menjadi dasar permoho-
nan justice collaborator dapat 
diterima sehingga majelis 
hakim berpendapat untuk 
menyetujui permohonan 
terdakwa sebagai justice col-
laborator dalam perkara a 
quo,” ujarnya. 

Adapun majelis hakim 
menyetujui pemberian status 
justice collaborator itu karena 
Adi Wahyono sempat men-
jadi Pelaksana Tugas Direktur 
PSKBS Kemensos sekaligus 
Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) pengadaan bantuan 
sosial Covid-19. 

Jabatan Adi Wahyono itu 
membuat dirinya menerima 
perintah langsung dari Juliari 
Batubara untuk mengumpul-
kan fee Rp 10.000 tiap paket 
bansos.

Ke mu d i a n ,  m a j e l i s 
hakim juga menyebutkan 
bahwa Adi Wahyono telah 
memberikan kesaksian un-
tuk terdakwa lainnya, yaitu 
Matheus Joko Santoso dan 
Juliari Batubara. 

“Terdakwa juga telah 
mengembalikan fee ban-
sos sembako sejumlah Rp 
280.400.000 dalam rekening 
penampungan KPK,” ungkap 
hakim Yusuf.  mei

Eks Anak Buah Juliari Batubara 
Disetujui Jadi Justice Collaborator
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RAPAT KERJA KEMHAN DAN TNI 
DENGAN KOMISI I DPR

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto (kanan) bersama Kepala 
Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) 
Jenderal TNI Andika Perkasa ber-
siap mengikuti rapat kerja dengan 
Komisi I DPR di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9). 
Rapat kerja tersebut membahas 
laporan keuangan Kementerian 
Pertahanan (Kemhan) dan TNI ta-
hun anggaran 2020 dan membahas 
rapat kerja anggaran Kementerian 
atau Lembaga tahun anggaran 2022 
serta membahas program prioritas 
nasional Kemhan dan TNI tahun 
2022.

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
bertemu dengan petinggi 
lima partai politik (Parpol) 
non parlemen pada Rabu 
(1/9). Informasi ini disam-
paikan Partai Solidaritas In-
donesia (PSI) dalam siaran 
persnya pada Rabu. 

Plt Ketua Umum PSI 
Giring Ganesha mengatakan, 
pertemuan itu digelar di Ista-
na Kepresidenan. Selain PSI, 
hadir pula Ketua Umum dan 
Sekjen PKPI, Perindo, Partai 
Hanura, dan PBB. 

“Dalam penjelasannya, 
Presiden Jokowi menyampai-
kan sejumlah capaian pemer-
intah terkait penanganan 
Covid-19,” kata Giring dalam 
keterangan pers, Rabu (1/9). 

“Yaitu, Indonesia tidak 
masuk 10 besar negara den-
gan kasus Covid-19 tertinggi 
padahal secara jumlah pen-
duduk terbesar ke 4 di dunia, 
tergolong 7 besar di dunia 
dalam program vaksinasi, 
dan pengendalian infl asi di 
kisaran 1,5 persen,” ujarnya. 

Giring mengatakan, pi-
haknya mengapresiasi dan 
mendukung langkah-langkah 
pemerintah dalam mengatasi 
pandemi Covid-19. Menu-
rutnya, pemerintah telah 
mengambil langkah yang 
benar dalam menyeimbang-
kan aspek kesehatan dengan 
ekonomi. 

“Kami mendukung kebi-
jakan “gas dan rem” pemer-

intah agar kesehatan tercapai, 
pertumbuhan ekonomi juga 
meningkat. Tidak mudah 
pasti. Tapi kita tidak perlu 
berkecil hati karena hal sulit 
ini dialami seluruh negara di 
dunia ini,” tutur Giring.

Dalam kesempatan terse-
but, PSI juga menyampaikan 
aspirasi dari para pengusaha, 
terutama pengusaha kecil, 
yang berharap kebijakan 
PPKM yang diambil pemer-
intah bisa membantu men-
dorong agar dunia usaha bisa 
pulih dan bangkit kembali. 

Gir ing  mengatakan, 
dirinya sudah beberapa waktu 
di Bali saat undangan dari 
Presiden Jokowi datang. Se-
lama dirinya di Bali terlihat 
sekali dampak dari PPKM 
ini kepada ekonomi. Le-
gian, Popies, Kuta Seminyak, 
dan tempat-tempat lain yang 
semula sangat menggerakkan 
ekonomi pariwisata sekarang 
tutup total. 

“Sepi, kosong seperti 
kota hantu. Dalam kesempa-
tan ini saya membawa aspirasi 
dari warga Bali agar semoga 
karantina dari penerbangan 
internasional dilakukan di 
Bali, bukan di Jakarta. Agar 
occupancy dari puluhan ribu 
kamar hotel di sana dapat 
mulai terisi oleh turis-turis 
yang dikarantina,” ujarnya.

Mendengar usulan ini, 
kata Giring, Presiden Jokowi 
mengatakan akan membahas-
nya di sidang kabinet.  han

Presiden Jokowi Bertemu Petinggi 
5 Parpol Non Parlemen, Bahas Apa?

JAKARTA (IM) - Prajurit 
TNI dari Satgas Pamtas Yonar-
med 6 Kostrad terus bekerja 
keras untuk mengamankan 
perbatasan wilayah Indonesia 
dengan Timur Leste. Dalam 
enam bulan ini, mereka berhasil 
mengamankan sebanyak 100 
pucuk senjata api rakitan dan 
ribuan amunisi serta lima bahan 
peledak.

Selama 6 bukan, pasukan 
TNI juga berhasil enam kali 
menggagalkan penyelundupan.

“Sejauh ini kami berhasil 
mengamankan 100 pucuk sen-
jata rakitan, 1.378 butir munisi, 
lima bahan peledak, dan enam 
kali menggagalkan penyelundu-
pan selama enam bulan ini,” ujar 
Komandan Satgas Yonarmed 6 
Kostrad, Letkol Arm Andang 
Radianto dalam keterangan 
tertulis, Rabu (1/9).

Andang Radianto memasti-
kan akan terus berusaha mem-
berikan yang terbaik dalam 
setiap penugasan. Menurut 
dia, keberhasilan tersebut bisa 

terjadi lantaran kerja keras dari 
anggota Satgas serta terjalin-
nya komunikasi dan hubungan 
yang baik dengan masyarakat di 
perbatasan.

“Suatu kebanggaan bisa 
membawa Batalyon Armed 6/3 
Kostrad dalam penugasan Satgas 
Pamtas RI-RDTL Sektor Barat, 
semoga sisa waktu yang tersisa 
bisa kami manfaatkan dengan 
sebaik mungkin sehingga grafi k 
prestasi tetap meningkat sampai 
purna tugas,” paparnya.

Ia menjelaskan, Batalyon 
Armed 6 Kostrad baru pertama 
kali melaksanakan penugasan 
operasi, ditambah dengan masih 
tersisa tiga bulan waktu penugas-
an. Sehingga besar kemungkinan 
senjata yang diamankan masih 
bisa bertambah.

“Terima kasih kepada selu-
ruh anggota Satgas yang telah 
bertugas sebaik mungkin dalam 
penugasan dan saya berpe-
san agar tetap semangat untuk 
memberikan yang terbaik bagi 
satuan,” tandasnya.  mei

Dalam 6 Bulan Jaga Perbatasan, TNI 
Amankan 100 Senpi dan Bahan Peledak

JAKARTA (IM) – Ketua 
Satuan Tugas Covid-19 Pen-
gurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (PB IDI), Zubairi 
Djoerban, menegaskan, In-
donesia saat ini masih berada 
dalam fase pandemi. 

Selain vaksinasi, ada strategi 
yang bisa dilakukan agar terhin-
dar dari penularan virus Corona, 
yakni peningkatan kedisiplinan 
terhadap protokol kesehatan, 
seperti memakai masker, sering-
sering mencuci tangan dengan 
sabun, dan menjaga jarak atau 
menghindari berada dalam keru-
munan.

 Kemudian, juga harus di-
lakukan peningkatan upaya 3T 
testing, tracing, dan treatment.

“Yang penting tetap sadar, 
kita ini masih fase pandemi. 
Tetap hati-hati dan segera 
vaksin,” papar Zubairi, dikutip 
dari media sosial pribadinya, 
Rabu (1/9).

Menurutnya, pandemi Co-
vid-19 di Indonesia saat ini 
mulai mengarah menjadi en-
demi. Bahkan, dengan jumlah 
penduduk keempat terbesar di 

dunia, Indonesia dianggap bisa 
berkontribusi mewujudkan 
hal itu. 

Apakah hal itu bisa diwu-
judkan dalam waktu dekat-
Zubairi Djoerban mengatakan 
bahwa pandemi menuju en-
demi memerlukan proses yang 
panjang. Bahkan, bisa dua atau 
tiga tahun lagi.

“Mungkin. Tapi sepertinya 
masih panjang. Masih lama. 
Dua sampai tiga tahun lagi. 
Bisa jadi juga akan jadi hiper-
endemi,” ungkap Zubairi.

Zubairi mengatakan bahwa 
situasi pandemi Covid-19 su-
dah mulai turun. Bahkan, posi-
tivity rate juga terus menurun 
kini di angka 12%. Hanya saja, 
angka kematian yang masih 
tinggi harus menjadi catatan 
dalam penanganan Covid-19 
di Indonesia.

“Situasi sebenarnya di In-
donesia? Sudah mulai turun. 
Sekarang rumah sakit mulai sepi. 
Positivity rate turun signifi kan. 
Namun angka kematian kita 
masih tinggi. Ini yang menjadi 
catatan,” ujarnya.  mar

Ketua Satgas: Hindari Penularan 
Covid-19 dengan Disiplin Prokes

Meski Amandemen UUD 1945 Terbatas, 
Potensi Terbukanya ‘Kotak Pandora’ Ada

Selain itu, Taufik juga 
menekankan perlunya kajian 
dan evaluasi terhadap wacana 
memasukan PPHN melalui 
amandemen UUD 1945. Apa-
lagi, menurut dia, Indonesia 
sudah pernah memiliki kon-
sep Garis-garis Besar Haluan 
Negara (GBHN), namun di-
hapuskan melalui amandemen 
sebelumnya.

Maka, apabila saat ini ada 
pihak ingin melakukan aman-
demen UUD 1945, desakan 
tersebut harus berdasarkan 
kajian dan evaluasi kuat yang 
juga bersumber dari rakyat. 
“Kan kalau kita sudah hapus-
kan, untuk kita masukkan 
kembali konsepnya berarti 
kita harus evaluasi dulu apa 
kemarin keputusan mengelu-
arkan sudah tepat atau belum, 
atau ada kekurangan sehingga 
kita harus masukan kembali,” 
ucapnya. 

Sebelumnya, Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) Bambang Soesatyo 
menyebut amendemen UUD 
1945 diperlukan untuk me-
nambah wewenang bagi MPR 
untuk menetapkan PPHN. Se-
bab, keberadaan PPHN pent-
ing untuk memastikan potret 
wajah Indonesia di masa depan 
atau 50 hingga 100 tahun yang 

Apabila saat ini ada pihak ingin melaku-
kan amandemen UUD 1945, desakan 
tersebut harus berdasarkan kajian dan 
evaluasi kuat yang juga bersumber dari 
rakyat.

JAKARTA (IM) – Ke-
tua Fraksi Partai Nasdem 
di Majelis Permusyawaratan 
Rekyat (MPR) RI, Taufi k Ba-
sari mengatakan, potensi ter-
bukanya `kotak pandora` se-
lalu ada meskipun amendemen 
undang-undang dasar (UUD) 
1945 dilakukan secara terbatas. 

“Kemungkinan terjadinya 
pembukaan kotak pandora itu 
akan selalu terbuka. Itu yang 
harus kita perhatikan betul-
betul,” kata Taufi k dalam dis-
kusi virtual, Rabu (1/9).

Anggota Komisi III DPR 
itu menjelaskan, amendemen 
terbatas UUD 1945 tidak 
sederhana untuk dilakukan. 
Sebab, Taufi k berpandangan, 
apabila dilakukan perubahan 
satu atau dua pasal maka akan 
tetap berdampak pada pasal 
lainnya dalam di UUD 1945. 

Ia pun menganalogikan 
kondisi itu layaknya sebuah 
gempa tektonik, di mana akan 

disusul oleh gempa-gempa 
lainnya pada saat terjadi. 

“Tidak sesederhana yang 
kita bayangkan, karena satu 
norma konstitusi dengan nor-
ma kontistusi lainnya di dalam 
pasal-pasal konstitusi itu sal-
ing kait-berkait, tidak bisa dia 
berdiri sendiri,” ucapnya.

Taufi k menyebut apabila 
Pokok-Pokok Haluan Negara 
(PPHN) akan dimasukkan ke-
dalam amandemen UUD 1945 
tentu akan berdampak terha-
dap sistem ketatanegaraan di 
Tanah Air. Oleh karena itu, 
dampak-dampak dari peruba-
han amendemen ini harus juga 
dipikirkan. 

“Bagaimana posisi MPR 
dalam sistem kenegaraan? 
Apakah dikembalikan sep-
erti dahulu menjadi lembaga 
tertinggi negara. Kemudian 
bagaimana kedudukan pres-
iden terhadap PPHN ini?” kata 
Taufi k dengan nada bertanya.

akan datang. 
Bamsoet juga mengeklaim 

amendemen Undang-Undang 
Dasar 1945 (UUD 1945) ter-
kait Pokok-Pokok Haluan 
Negara (PPHN) tidak akan 
melebar ke pasal-pasal lainnya. 
“Perubahan terbatas tidak me-
mungkinkan untuk membuka 
kotak pandora, eksesif  ter-
hadap perubahan pasal-pasal 
lainnya,” kata Bamsoet dalam 
Sidang Tahunan MPR, Senin 
(16/8).

/ “Apalagi semangat untuk 
melakukan perubahan adalah 
landasan fi losofi s politik ke-
bangsaan dalam rangka pe-
nataan sistem ketatanegaraan 
yang lebih baik,” ujar Bamsoet 
melanjutkan. 

Adapun, salah satu sorotan 
terhadap rencana amendemen 
adalah perubahan periode 
jabatan kepresidenan. Saat ini 
beredar wacana perpanjangan 
masa jabatan hingga tiga peri-
ode.  han

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno 
Segera Disidang atas Kasus Suap

Adapun, rincian uang yang 
diterima keduanya yakni, sebe-
sar Rp15 miliar dari Konsultan 
Pajak Ryan Ahmad Ronas dan 
Aulia Imran Maghribi yang 
mewakili PT Gunung Madu 
Plantations (PT GMP), pada 
Januari - Februari 2018.

Selanjutnya, Angin dan 
Dadan diduga juga menerima 
uang sebesar 500 Dolar Sin-
gapura dari kuasa wajib pajak 
PT Bank Panin, Veronika 
Lindawati, pada pertengahan 
2018. Uang 500 Dolar Singa-
pura yang diduga diterima An-
gin dan Dadan itu merupakan 
fee dari total komitmen awal 
sebesar Rp25 miliar.

Terakhir, Angin dan Dadan 
disebut telah menerima uang 
dengan nilai total sebesar 3 
juta dolar Singapura dari Agus 
Susetyo selaku perwakilan atau 
konsultan hukum PT Jhonlin 
Baratama. Uang itu diterima 
keduanya pada Juli - Sep-
tember 2019. Meskipun An-
gin Prayitno Aji bakal segera 
menjalani sidang perdananya, 
namun KPK belum juga me-
nahan para pemberi suap. Em-
pat konsultan pajak yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka 
pemberi suap kepada Angin 
tersebut, hingga kini masih 
melenggang bebas.  han

JAKARTA (IM) – Ka-
sus yang menjerat mantan 
Direktur Pemeriksaan dan 
Penagihan pada Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Pajak, Angin 
Prayitno Aji (APA)  bakal 
disidang dalam waktu dekat 
ini. Angin Prayitno menjadi 
terdakwa kasus dugaan suap 
terkait pemeriksaan perpa-
jakan tahun 2016 dan 2017 
pada Ditjen Pajak.

Plt Juru Bicara Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Ali Fikri menjelaskan 
bahwa pihaknya telah meram-
pungkan berkas penyidikan 
Angin Prayitno Aji. Bahkan, 
berkas penyidikan Angin su-
dah dilimpahkan ke tahap II 
atau tahap penuntutan. 

“Pemberkasan perkara 
tersangka APA telah din-
yatakan lengkap, maka pada 
Selasa (31/8) tim penyidik 
telah melaksanakan tahap II, 
yaitu penyerahan tersangka 
dan barang bukti kepada tim 
JPU,” kata Ali Fikri melalui 
pesan singkatnya, Rabu (1/9). 

Ali menambahkan, setelah 
dilakukan proses pelimpahan, 
maka penahanan terhadap An-
gin Prayitno dilanjutkan oleh 
tim Jaksa Penuntut Umum 
(JPU). Angin akan kembali 
ditahan untuk waktu 20 hari, 
terhitung mulai 31 Agustus 
2021 sampai dengan 19 Sep-
tember 2021 di Rutan KPK 
Kavling C1. 

“Dalam waktu 14 hari 
kerja, tim JPU segera menyu-
sun surat dakwaan dan melim-
pahkan berkas perkaranya ke 
Pengadilan Tipikor. Persidan-
gan diagendakan pada Penga-
dilan Tipikor pada PN Jakarta 
Pusat,” terangnya.

Selama proses penyidikan, 
KPK telah melakukan pemer-
iksaan terhadap 150 saksi yang 
di antaranya, para tim pemer-
iksa pada Ditjen Pajak serta 
pihak swasta. Keterangan para 
saksi telah tertuang di dalam 
Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) yang selanjutnya akan 
diuji di persidangan.

Sejauh ini, KPK telah 
menetapkan enam tersangka 
kasus dugaan suap terkait 

pemeriksaan perpajakan tahun 
2016 dan 2017 pada Ditjen 
Pajak. Keenam tersangka itu 
yakni, mantan Direktur Pemer-
iksaan dan Penagihan Ditjen 
Pajak, Angin Prayitno Aji 
(APA), dan bekas Kepala Sub 
Kerja Sama dan Dukungan 
Pemeriksaan Ditjen Pajak, 
Dadan Ramdani (DR).

Kemudian, tiga konsultan 
pajak Ryan Ahmad Ronas 
(RAR); Aulia Imran Maghribi 
(AIM); dan Agus Susetyo (AS); 
serta seorang kuasa wajib pa-
jak, Veronika Lindawati (VL). 
Dua mantan pejabat pajak 
ditetapkan sebagai penerima 
suap. Sedangkan tiga konsultan 
serta satu kuasa wajib pajak 
merupakan pihak pemberi 
suap.

Dalam perkara ini, Angin 
Prayitno bersama-sama den-
gan Dadan Ramdani diduga 
telah menyalahgunakan ke-
wenangan yakni, melakukan 
pemeriksaan pajak tidak sesuai 
dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku. Keduanya di-
duga mengakomodir jumlah 
pembayaran pajak sesuai ke-
inginan para wajib pajak.

Karena mengakomodir 
keinginan para wajib pajak, 
Angin dan Dadan diduga 
telah menerima sejumlah uang. 

PENGUMUMAN PENAMBAHAN MODAL
MELALUI KONVERSI UTANG

PT GRAHA TEKNOLOGI NUSANTARA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 
tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikonversikan sebagai 
setoran Modal, maka dengan ini diberitahukan bahwa telah diputuskan 
pembayaran atas tagihan dari PT Multipolar Technology Tbk dan Mitsui & CO. 
LTD. kepada PT Graha Teknologi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di 
Jakarta Selatan (“Perseroan”) akan dikonversikan menjadi setoran modal oleh 
PT Multipolar Technology Tbk dan Mitsui & CO. LTD., sebagaimana dituangkan 
dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler pengganti Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 43 Tanggal 31 Agustus 2021 dibuat di 
hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
No. AHU.AH.01.03-0442683 tertanggal 31 Agustus 2021.
Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 2 September 2021
PT GRAHA TEKNOLOGI NUSANTARA

Pemberitahuan ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Dengan ini diberitahukan kepada para kreditur Perseroan bahwa di dalam Keputusan Sirkular Para 
Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 
tertanggal 1 September 2021 antara lain telah disetujui pengurangan modal dasar, modal 
ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan uraian sebagai berikut:
1. Menyetujui pengurangan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp90.090.000.000 atau 

setara dengan USD 10.000.000,- menjadi sebesar Rp45.045.000.000,- atau setara dengan USD 
5.000.000; dan

2. Menyetujui penurunan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar 
Rp22.522.500.000 atau setara dengan USD 2.500.000,- menjadi sebesar Rp16.630.614.000 
atau setara dengan USD 1.846.000,-.

Sesuai ketentuan UUPT, para kreditur diberi waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal pemberitahuan ini, untuk mengajukan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan pada 
alamat sebagai berikut:

PT Kalimantan Prima Power
Gedung Menara Duta lantai 6 Wing A

Jalan H.R Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910

U.P: Direksi
Telepon: +62 21 5200861

Direksi
Jakarta, 2 September 2021
PT Kalimantan Prima Power

PEMBERITAHUAN
PT KALIMANTAN PRIMA POWER (“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN
PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, suatu 
perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia, berkedudukan di Equity Tower 
Building, Lantai 29 Unit C-D SCBD Lot 9, Jl. 
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, 
Indonesia (“Perseroan”) dengan ini 
mengumumkan hal-hal sebagai berikut: 

Demikian pengumuman ini dibuat untuk 
memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 
No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk 
Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasi-
kan Sebagai Setoran Saham.

Melakukan konversi pinjaman pemegang 
saham dari PT Energi Nusa Mandiri 
menjadi 149.480.000 (seratus empat 
puluh sembilan juta empat ratus delapan 
puluh ribu) saham baru Kelas A yang 
akan diterbitkan oleh Perseroan, setiap 
saham dengan nominal sebesar Rp1.000 
(Seribu Rupiah), dengan jumlah total 
sebesar Rp149.480.000.000 (Seratus 
Empat Puluh Sembilan Miliar Empat 
Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

ANNOUNCEMENT
PT Pesona Khatulistiwa Nusantara,   
a limited liability company established under 
the laws of the Republic of Indonesia, 
domiciled at Equity Tower Building, 29th 
Floor Unit C-D SCBD Lot 9, Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia (the 
“Company”) hereby announces the following 
actions:

This announcement is made to fulfill the 
provision of Government Regulation No. 15 
of 1999 on Certain Types of Claims that May 
be Compensated as Share Contribution.

Conversion of the loan from PT Energi 
Nusa Mandiri into 149,480,000 (one 
hundred forty nine million four hundred 
eighty thousand) newly issued Class A 
Shares in the Company each with a 
nominal value of Rp1,000 (One 
Thousand Rupiah) in the total amount of 
Rp149,480,000,000 (One Hundred Forty 
Nine Billion Four Hundred Eighty Million 
Rupiah);

2 September 2021/September 2, 2021
Direksi/Board of Directors

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
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PELANTIKAN ANGGOTA MPR
PENGGANTI ANTARWAKTU

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) didam-
pingi Wakil Ketua MPR Syarif Hasan (tengah) 
dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) 
memberikan ucapan selamat kepada anggota 
MPR Fraksi PAN Ibnu Mahmud Bilalludin usai 
dilantik sebagai Pengganti Antara Waktu 
(PAW) masa jabatan 2019-2024 di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9). Ibnu 
Mahmud Bilalludin menjadi anggota MPR 
fraksi PAN dapil DIY menggantikan Hanafi  Rais 
yang telah mengundurkan diri dari kepenguru-
san DPP Partai Amanat Nasional (PAN) 2020-
2025 dan jabatannya sebagai anggota MPR RI.


