
JAKARTA (IM) - Jauh 
dari keluarga dan ditimpa 
musibah penyakit membuat 
Lettu Asdar, Pelatih Mili-
ter Secapa TNI AD berse-
dih. Pasalnya, saat upacara 
Prasetya Perwira Lulusan 
Pendidikan Pembentukan 
Perwira 2021, dia tak bisa 
mendampingi para siswa 
yang ia didik selama ini.

Saat para perwira yang 
dilatihnya ketika pendidikan, 
lulus merayakan kebahagia-
annya, Asdar tak bisa berdiri 
dan hanya duduk menyaksi-
kan dari jauh proses upacara 
yang berlangsung khidmat 
tersebut. Melihat banyaknya 
keluarga yang hadir, Asdar 
langsung teringat keluarga di 
kampung.

“Kayak enggak enak 
siswa laki enggak ada disitu 
berdiri, biasa kan kita berdiri 
di situ sama siswa barengan, 
sekarang enggak. Jadi kayak 
hampa, kayak enggak jadi 
pembina,” ucap Asdar dalam 
video yang diunggah TNI 
AD, Minggu (5/9).

Asdar sudah tiga kali 
jatuh sakit sampai akhirnya 
ditemukan penyebab sebena-
rnya bahwa Asdar terserang 
stroke.

Gejala ringan awalnya 
hanya dirasakan Asdar, sep-
erti badan pegal, pusing di 
bagian kepala, dan mulut 
yang tak enak untuk merasa.

“Subuh-Subuh sehabis 
bangun langsung mulut lain, 
enggak enak bagian badan 
dan kepala, pegal-pegal. Ber-
obat di (RS) Dustira sembuh. 
Terus 2020 muncul lagi, 
tambah yang baru ini, 2021 
stroke ringan. Saya bicaranya 
belum jelas dan kaki beng-
kak,” katanya.

Rekan seprofesi Asdar, 
Mayor Inf  Suprani menjelas-

kan bahwa Asdar tinggal 
sebatang kara. Segala rutinitas 
tetap dijalaninya, meski tanpa 
pendampingan sang istri yang 
berada di pulau seberang.

Istri Asdar, jelas Suprani 
merupakan pegawai Pemda 
yang berdinas di Makassar. 
Istrinya tak bisa pindah lokasi 
tugas, begitu juga Asdar.

“Dalam kondisi sakit ter-
us sendiri di rumah tak ada 
merawat padahal dia stroke, 
keluarganya ada di Makassar 
karena keluarganya bekerja di 
Pemda. Mau pindah ke sini 
sulit, kemudian Letnan Asdar 
itu Bawah Perintah (BP) ke 
sini. Kemudian diorganikkan 
disini,” tutut Suprani.

Selepas upacara selesai, 
Suprani membimbing Lettu 
Asdar berjalan meninggalkan 
lokasi. Namun siapa sangka, 
keduanya bertemu dengan 
Kepala Staf  Angkatan Da-
rat (KSAD) Jenderal TNI 
Andika.

Melihat ada yang tak bi-
asa dari prajuritnya, Andika 
bergegas menghampiri. Ter-
jadilah obrolan singkat ihwal 
asal muasal penyakit sampai 
kewajiban Asdar untuk men-
jalani perawatan di RSPAD 
Gatot Soebroto Jakarta hing-
ga sembuh.

Tak tanggung-tanggung, 
dua jenderal bintang dua dili-
batkan KSAD dalam menan-
gani penyakit yang diderita 
Asdar.

Mereka adalah Koman-
dan Secapa AD Mayjen TNI 
Ferry Zein dan Kapuskesad 
Mayjen TNI Budiman.

“Harus sehat ya. Terus 
nanti tanya apa sebabnya ini, 
supaya jangan sampai keulang 
lagi. Benar lho kalau nanti 
dikirim komandan ke RSPAD 
info ke saya. Cepat sembuh,” 
ujar Andika.  han

Kisah Lettu Asdar, Pelatih Perwira 
Pasukan Elit yang Hidup Sebatang Kara
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KUNJUNGAN DAN PENGARAHAN
PANGKOARMADA III DI KRI BIMA SUCI

Panglima Komando Armada (Pangkoar-
mada) III, Laksamana Muda TNI Irvansyah 
(keempat kiri) berfoto bersama Komandan 
KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Waluyo (ke-
tiga kiri), Danpasmar III Brigjen TNI (Mar) Y 
Rudy Sulityanto (kelima kiri), Palaklat Letkol 
laut (P) Pungki Kurniawan (ketiga kanan), 
Perwira Pelaksana (Palaksa) KRI Bima Suci 
Mayor Laut (P) Sugeng Hariyanto (kiri) dan 
sejumlah perwira lainnya usai memberikan 
pengarahan kepada Taruna Akademi Ang-
katan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-
68 di KRI Bima Suci, perairan Raja Ampat, 
Papua Barat, Sabtu (4/9). Laksamana Muda 
TNI Irvansyah menyampaikan kepada para 
Taruna calon pemimpin TNI AL/TNI masa de-
pan untuk selalu membekali dan mengisi diri 
dengan ilmu pengetahuan dan kete rampilan 
terutama penguasaan bahasa asing dan 
komputer.

JAKARTA (IM) - Men-
teri Hukum dan HAM (Men-
kum HAM) Yasonna Laoly 
meminta pejabat tersebut 
Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Imigrasi, yang  ditangkap 
polisi karena kedapatan ber-
pesta narkoba jenis sabu, 
disanksi berat.

“Iya sudah dilaporkan 
ke saya beberapa hari lalu. 
Saya minta diproses hukum,” 
kata Yasonna, Sabtu (4/9) 
kemarin.

Yasonna bahkan telah 
memerintahkan Inspektorat 
Jenderal (Irjen) Kemenkum 
HAM untuk memeriksa pe-
jabat tersebut. Dia meminta 
oknum itu disanksi berat.

“Saya merekomendasi-
kan sanksi berat,” ucapnya.

Dia menilai bahwa per-
buatan pejabat tersebut telah 
mempermalukan institusi. 
Menurutnya, sanksi berat 
akan dijatuhkan usai pemer-
iksaan oleh Inspektorat Jen-
deral (Ir jen) Kemenkum 
HAM.

“Memang menurut info 
dia pemakai, tapi itu sangat 
mempermalukan institusi. 
(Sanksi beratnya) Kita lihat 
pemeriksaan Irjen,” ucapnya.

Seperti diketahui, Pol-
da Sulsel menangkap salah 
seorang pejabat Ditjen Imi-
grasi berinisial N saat berada 
di Makassar. Pejabat tersebut 
ditangkap terkait penyalahgu-
naan narkoba jenis sabu.

Informasi yang terima, 
beberapa waktu lalu N tengah 
berada di salah satu kamar 
hotel di Makassar berpesta 
sabu. Dia kemudian ditang-
kap pihak kepolisian.

Direktur Direktorat Re-
serse Narkoba Polda Sulsel, 
Kombes La Ode Aries El 
Fathar, mengatakan pelaku 
ditangkap saat tengah men-

gonsumsi narkotika jenis 
sabu.

“Benar, dia (N) ditangkap 
pada 23 Agustus 2021 lalu, di 
salah satu hotel di Makassar,” 
kata Kombes La Ode Aries 
dikutip dari CNNIndonesia, 
Sabtu (4/9).

Meski demikian, lanjut La 
Ode, pejabat Dirjen Imigrasi 
ini akan menjalani proses 
rehabilitasi, karena N hanya 
sebagai pengguna narkotika. 
Namun N terlebih dahulu 
akan menjalani proses ases-
men.

“Dia pengguna, kita ases-
men,” tuturnya.

Pihak Imigrasi mem-
benarkan terkait penindakan 
kasus narkoba tersebut. 
Ditjen Imigrasi menjelaskan 
soal status N yang ditangkap 
polisi.

“Sehubungan dengan isu 
penangkapan seorang ASN 
Kementerian Hukum dan 
HAM RI di sebuah tempat 
di Makassar, Direktorat Jen-
deral Imigrasi mengkonfi r-
masi bahwa N adalah benar 
seorang petugas Imigrasi,” 
kata Kepala Bagian Humas 
dan Umum Ditjen Imigrasi 
Arya Pradhana Anggaka-
ra kepada detikcom, Sabtu 
(4/9).

“N sebelumnya bertugas 
di Direktorat Jenderal Imi-
grasi, namun sejak awal 2021 
dimutasi ke Kanwil Kemen-
kumham Sulsel,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Imi-
grasi menyerahkan kasus ini 
sepenuhnya kepada pihak 
berwajib untuk diproses se-
cara hukum.

 “Ditjen Imigrasi tidak 
akan menoleransi segala ben-
tuk penyalahgunaan narkoti-
ka jika melibatkan petugas 
Imigrasi,” katanya menegas-
kan.  mei

Menkum HAM Minta Pejabat Imigrasi 
Tertangkap Nyabu Disanksi Berat

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua MPR, Syarief  Hasan 
mengapresiasi rilis survei Cen-
tre for Indonesia Strategic Ac-
tion (CISA) yang memaparkan 
tren elektabilitas tokoh-tokoh 
politik Indonesia untuk Pilpres 
2024. 

Ia menyebut, survei poli-
tik adalah metode akademik 
yang cukup presisi untuk 
memetakan tingkat keterpili-
han dalam kontestasi politik.

Dengan survei, tegasnya, 
proses kanalisasi aspirasi be-
rangkat dari bawah, menghim-
pun peta dukungan masyarakat 
dalam menyikapi momentum 
politik tertentu.

“Saya percaya survei poli-
tik adalah metode universal 
yang telah menjadi bagian 
melekat dari proses berde-
mokrasi. Apa yang ditampil-
kan dalam rilis survei adalah 
peta sebenarnya dari keingi-
nan rakyat. Dalam banyak 

hal, hasil survei ini cukup 
presisi, meskipun tidak semua 
rakyat menjadi responden. 
Ini adalah metode baku yang 
teruji secara ilmiah,” ungkap 
Anggota Majelis Tinggi Partai 
Demokrat ini dalam keteran-
gannya, Minggu (5/9).

Diketahui, pada Agus-
tus 2021, CISA merilis pen-
ingkatan elektabilitas Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 
sebagai calon pemimpin yang 
diinginkan masyarakat untuk 
Presiden Indonesia pada Pil-
pres 2024. AHY meraih tren 
peningkatan yang konsisten 
dibandingkan dengan tokoh 
lain dalam rilis survei ini.

Selain itu, CISA juga men-
ganalisis peningkatan tren 
menunjukkan kemampuan 
manajerial AHY dalam resolusi 
konfl ik di internal Partai De-
mokrat, serta sosok yang dekat 
dengan masyarakat di berbagai 
daerah.  han

Syarief Hasan Sebut Kenaikan 
Elektabilitas AHY Cukup Presisi

PBNU Kecam Keras Pembakaran 
Masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat

hakim sendiri, karena kita 
bukanlah negara bar-bar, tapi 
negara dengan koridor hukum 
dan perundang-undangan yang 
berlaku. Marilah kita hormati 
hukum dan UU yang ada,” 
ujarnya.

Ia juga meminta kepada 
semua pihak untuk tetap ten-
ang, jangan terpancing upaya 
provokasi, untuk memecah 
belah bangsa. PBNU mengajak 
masyarakat untuk senantiasa 
mengedepankan prasangka 
baik agar dapat membangun 
kebersamaan dengan baik.

“Mari terus membangun 
dialog antar umat beragama 
ataupun antar berbagai ma-
cam mazhab dan keyakinan 
agar senantiasa hidup dalam 
satu ikatan kekeluargaan dan 
kebangsaan sehingga kita bisa 
menyelesaikan masalah terse-

Indonesia adalah negara hukum. Oleh 
sebab itu, Sekjen PBNU meminta ma-
syarakat menyelesaikan segala perbe-
daan yang ada ini dengan musyawarah 
untuk mufakat.

JAKARTA (IM) - Sekre-
taris Jenderal (Sekjen) Pengu-
rus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU), Helmy Faishal Zaini, 
mengecam keras pembakaran 
Masjid Ahmadiyah di Kali-
mantan Barat oleh sekolom-
pok oknum.

Kata Helmy Faishal Zaini, 
Indonesia adalah negara ber-
landaskan hukum dan bu-
kanlah negara bar-bar yang 
mengedepankan aksi main 
hakim sendiri.

“Sehubungan dengan ter-

jadi nya aksi pengrusakan 
sebuah Masjid Ahmadiyah 
di Kalimantan Barat. Kami 
mengecam keras segala aksi 
pengrusakan karena ini ber-
tentangan dengan nilai agama,” 
ujar Helmy Faishal Zaini, Min-
ggu (5/9).

Menurutnya, Indonesia 
adalah negara hukum. Oleh 
sebab itu ia meminta masyara-
kat untuk menyelesaikan segala 
perbedaan yang ada ini dengan 
musyawarah untuk mufakat.

“Tidak kemudian main 

but dengan baik,” lanjutnya.
PBNU mendorong aparat 

keamanan untuk mengusut 
dan sekaligus menindak te-
gas segala oknum-oknum 
yang melakukan pengrusakan. 
Masyarakat juga selebihnya 
harus menghormati proses 
hukum yang berlaku sesuai 
perundang-undangan.

“Mari kita jaga terus per-
satuan dan kesatuan bangsa, 
bergandengan tangan untuk 
menata Indonesia kedepan 
lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, dikonfir-
masi terpisah Ketua Bidang 
Dakwah dan Ukhuwah Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) KH 

Muhammad Cholil Nafi s juga 
mengecam keras perihal pem-
bakaran rumah ibadah di Ka-
limantan Barat tersebut.

“Ya berharap masyara-
kat menyelesaiakan masalah 
dengan jalan musyawarah. 
Tidak dibenarkan oleh Islam 
melakukan pembakaran rumah 
ibadah. Saya berharap masyara-
kat bisa menahan diri,” kata 
Muhammad Cholil Nafi s.

Sebagaimana diketahui 
terjadi peristiwa perusakan 
(pembakaran) Masjid Ahmadi-
yah di Tempunak, Sintang, 
Kalimantan Barat (Kalbar) 
pada Jumat 3 September 2021 
lalu.  mei

Satgas Terapkan 4 Strategi Utama untuk 
Tingkatkan Kepatuhan Prokes di Masyarakat

prokes masyarakat dan pen-
guatan fungsi posko desa/
kelurahan,” tutur Sonny.

Sonny menambahkan ca-
paian positif  tersebut harus 
terus dipertahankan dan bah-
kan ditingkatkan.Meskipun ka-
sus mulai melandai, masyara-
kat tidak boleh abai. Banyak 
contoh di negara lain, kasus 
yang sudah landai diikuti pen-
gabaian prokes, yang akhirnya 
berdampak terhadap lonjakan 
kasus baru.

“Bagaimanapun juga, 
penerapan prokes harus terus 
dilakukan sebagai sebuah adap-
tasi kebiasaan baru, sehingga 
secara bertahap kita dapat 
menurunkan status pandemi 
menjadi endemi, dan hidup 
berdampingan bersama Co-
vid-19, namun dengan tingkat 
penularan yang rendah,” tutur 
Sonny.

Sementara itu, Menteri 
Komunikasi dan Informatika, 
Johnny G. Plate mengapresiasi 
semakin meningkatnya kepatu-
han masyarakat menerapkan 
protokol kesehatan.

“Pemerintah berharap 
dan terus mengupayakan 
kepatuhan menjaga prokes 
terus meningkat di masa 
mendatang,”

Menkominfo juga meng-
ingatkan masyarakat untuk 
tidak lengah menjaga proto-
kol kesehatan meski sudah di-
vaksinasi dan kasus Covid-19 
melandai.

“Melandainya kasus co-
vid-19 tidak terlepas dari ke-
patuhan masyarakat menjaga 
prokes. Bila masyarakat terus 
menjaga prokes terutama 
memakai masker dan mengi-
kuti vaksinasi, Indonesia siap 
menghadapi tatanan hidup 
baru bersama Covid-19, se-
hingga kasus konfirmasi 
harian terus melandai,” tan-
dasnya.  mar

JAKARTA (IM) - Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19 
menyebut tingkat kepatuhan 
masyarakat terhadap pro-
tokol kesehatan (prokes) sep-
erti penerapan 3M. memakai 
masker, mencuci tangan pakai 
sabun, dan menjaga jarak atau 
menghindari kerumunan, se-
cara konsisten terus meningkat 
secara nasional. 

Hal ini dapat dilihat pada 
data Satgas Perubahan Perilaku 
sejak penerapan PPKM Daru-
rat 3 Juli 2021.

Dengan skala 1-10, skor 
kepatuhan memakai masker 
meningkat dari 7,72 pada peri-
ode 3-17 Juli 2021) menjadi 
7,88 di 20 Agustus hingga 3 
September 2021.

Skor kepatuhan menjaga 
jarak juga meningkat dari 7,53 
pada periode 3-17 Juli 2021 
menjadi 7,75 pada periode 20 
Agustus-3 September 2021.

Sedangkan skor kepatuhan 
mencuci tangan meningkat 
dari 7,64 pada periode 3-17 
Juli 2021 menjadi 7,86 pada 
periode 20 Agustus - 3 Sep-
tember 2021.

Ketua Bidang Perubahan 
Perilaku Satuan Tugas Penan-
ganan Covid-19, Sonny Harry 
B. Harmadi mengatakan, un-
tuk mendorong peningkatan 
kepatuhan protokol kesehatan 
(prokes) selama penerapan 
PPKM, Satgas Penanganan 

Covid-19 menerapkan setida-
knya 4 strategi utama.

Pertama, dengan kampa-
nye masif  dan membangun 
komunikasi risiko tentang 
pentingnya protokol kesehatan 
3M, melalui berbagai media.

“Kampanye menjangkau 
berbagai kelompok masyara-
kat, termasuk materi edukasi 
berbasis seni budaya seperti 
wayang kulit, wayang golek, 
kesenian Minang, syair Melayu, 
dan sebagainya. Juga melalui 
lagu, komik, video, dan seb-
againya,” kata Sonny, dikutip 
dari laman resmi Satgas Co-
vid-19, Minggu (5/9).

Kedua, melalui pengger-
akan lapangan oleh para duta 
perubahan perilaku (DPP). Se-
jak 7 September 2020 hingga 
saat ini, jumlah DPP mencapai 
116.550 orang yang tersebar di 
34 provinsi dan 429 kabupat-
en/kota. Khusus selama peri-
ode 3 Juli-3 September 2021, 
jumlah DPP yang bergerak di 
lapangan mengedukasi ma-
syarakat mencapai 20.340 
orang di 32 provinsi dan 279 
kabupaten/kota.

“Mereka mengedukasi se-
cara langsung hampir 7 juta 
orang dan membagikan sekitar 
2,5 juta masker,” ujar Sonny.

Ketiga, Satgas bersama 
BNPB menyelenggarakan 
program mobil masker untuk 
masyarakat. “Kami membagi-
kan lebih dari 2 juta masker di 
wilayah Jawa, Bali dan Aceh,” 
ucap Sonny.

Keempat ,  penguatan 
posko desa/kelurahan oleh 
hampir 10 ribu DPP untuk 
penguatan fungsi pencegahan 
di tingkat komunitas.

“Peningkatan kepatuhan 
prokes juga didukung oleh 
kerja keras TNI, Polri dan 
Satgas Daerah terutama me-
lalui operasi yustisi untuk 
penegakan disiplin penerapan 

PENGUMUMAN 
HASIL AKHIR PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

PT SUPALA BHAGAWANTA INDONESIA
(dalam likuidasi)

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Supala Bhagawanta 
Indonesia (dalam likuidasi), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan 
di Jakarta Pusat (“Perseroan”) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 02.- 
tanggal 01 September 2021, yang dibuat dihadapan Irma Bonita S.H., Notaris 
di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan 
telah menyetujui dan menerima sepenuhnya hasil akhir pelaksanaan tugas 
Likuidator sehubungan dengan tindakan penyelesaian proses pembubaran 
dan likuidasi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan 
pertanggung-jawaban atas segala tindakan yang dilakukan selama masa 
likuidasi (aquit de charge) kepada Likuidator atas pembubaran dan likuidasi 
dari Perseroan tersebut.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam 
Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.

Hormat kami,
Likuidator

Sehubungan dengan iklan Laporan Keuangan PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk 

TERTULIS :
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Des 2020 31 Des 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 31 Des 2020
LABA NETO PER SAHAM DASAR 2,62

LAPORAN  ARUS KAS KONSOLIDASIAN 31 Des 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pembayaran pada karyawan

Pembayaran beban keuangan
(5.104.665.088)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan utang lain-lain -
Pembayaran utang lain-lain
Penerimaan utang bank

-
6.087.228.846

 

SEHARUSNYA :
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Des 2020 31 Des 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 31 Des 2020
LABA NETO PER SAHAM DASAR 2,30

LAPORAN  ARUS KAS KONSOLIDASIAN 31 Des 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pembayaran pada karyawan

Pembayaran beban keuangan
(6.726.819.051)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan utang lain-lain -
Pembayaran utang lain-lain
Penerimaan utang bank

-
7.709.382.809

Direksi

PENGUMUMAN
DAFTAR RENCANA PEMBAGIAN KEPADA KREDITOR

PT KENCANA SELARAS ESTETIKA (DALAM LIKUIDASI) 
Sehubungan dengan rencana pembagian dalam 

Likuidasi) maka berdasarkan ketentuan Pasal 
149 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas dalam rangka pemberesan hutang 

disetujui oleh Tim Likuidator pada 1 September 2021, 
dan dapat dilihat di Kantor Tim Likuidator PT Kencana 

di Resha Agriansyah Partnership, The H Tower, 12nd 
Floor, Unit 12-D Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20, Karet 
Kuningan, Jakarta Selatan, 12940.
Apabila terdapat Kreditor yang keberatan terhadap 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengumuman ini berlaku sebagai Pemberitahuan bagi 
Para Pemegang Saham, Para Kreditor dan Para Pihak 

dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas.

Jakarta, 6 September 2021.

(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 
152 ayat (1) Jis Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang 
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, Likuidator dengan ini bermaksud 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (“RUPS LB”) PT TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA (Dalam 
Likuidasi) (“Perseroan”) dan Kami mengundang Para 
Pemegang Saham Perseroan untuk hadir pada RUPS LB 
Perseroan, pada:
Hari : Selasa
Tanggal  :  21 September 2021
Waktu  :  13.00 WIB - selesai
Tempat  :  Kantor Resha Agriansyah Partnership 
  The H Tower, 12nd Floor, Unit 12-D,
  Jl. HR. Rasuna Said Kav.20, Karet Kuningan, 

Jakarta Selatan. 
RUPS LB ini diselenggarakan dengan agenda rapat sebagai 
berikut:
1. Pembahasan Gugatan No. 528/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., 

4. Lain-lain.

dapat hadir tepat waktu.
Demikian undangan RUPS LB ini Kami sampaikan. Atas 

Jakarta, 6 September 2021
Likuidator Perseroan 

Resha Agriansyah, S.H., M.H., CPCLE., CCCLE.
Muhammad Arfah, S.H.
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KERJA SAMA OJK DENGAN UNAIR
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kiri) ber-
sama Rektor Unair Mohammad Nasih (kanan) 
menunjukan dokumen nota kesepahaman 
kerja sama OJK dengan Unair di Surabaya, 
Jawa Timur, Sabtu (4/9). Kerja sama OJK 
dengan Unair tersebut terkait pengembangan 
sektor jasa keuangan, peningkatan edukasi 
keuangan serta perlindungan konsumen dan 
masyarakat.


