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Bupati Probolinggo dan Suami Ditetapkan
Kembali Jadi Tersangka Gratifi kasi dan TPPU
Setelah dijerat kasus suap, kini Puput 
Tantriana Sari dan suaminya, Hasan 
Aminuddin, ditetapkan lagi sebagai ter-
sangka gratifi kasi dan TPPU. Wow!

dem Sugito, Notaris Hapsoro 
Widyonondo, swasta Pudjo 
Witjaksono, Kadis Tenaga 
Kerja Probolinggo Doddy Nur 
Baskoro, Kepala Dinas Pemu-
da, Olahraga, Pariwisata dan 
Kebudayaan Sugeng Wiyanto.

S e k r e t a r i s  D a e r a h 
Probolinggo Soeparwiyo-
no, Honores Dinas PUPR 
Probolinggo Winata Leo Chan-
dra, Kepala Badan Kepega-
waian Probolinggo Hufan 
Syarifuddin, Kepala Dinas 
Perikanan Pemda Probolinggo 
Dedy Isfandi, dan Sekretaris 
Dinas Perpustakaan Proboling-
go Mariono.

Sebelumnya, pada Sabtu 
9 Oktober 2021 bertempat di 
Polres Probolinggo Kota, Jawa 
Timur, Tim Penyidik juga telah 
melakukan pemeriksaan saksi-
saksi. Diantaranya empat orang 
PNS yakni Miske, Meliana Dita, 
El Shinta N, Wonda Permata, 
dan Tatug Edi U. Srrt seorang 
wiraswasta bernama Nunik.

“Seluruh saksi hadir dan 
dikonfi rmasi antara lain terkait 
dengan dugaan penerimaan 
sejumlah uang dan kepemilikan 
aset dari tersangka PTS dan 

tersangka HA,” kata Ali.
Diketahui, KPK telah 

menetapkan dua puluh dua 
orang sebagai tersangka kasus 
dugaan suap jual beli jabatan 
kepala desa (kades) di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo Tahun 2021.

Sebagai tersangka peneri-
ma, yakni Bupati Probolinggo 
Puput Tantriana Sari (PTS) 
dan suaminya anggota DPR RI 
yang juga pernah menjabat seb-
agai Bupati Probolinggo 2003-
2008 dan 2008-2013 Hasan 
Aminuddin (HA).

Kemudian, Doddy Kur-
niawan (DK), aparatur sipil 
negara (ASN)/Camat Krejen-
gan, Kabupaten Probolinggo, 
dan Muhammad Ridwan selaku 
ASN/Camat Paiton, Kabu-
paten Probolinggo.

Sementara delapan belas 
orang tersangka sebagai pem-
beri suap, yaitu Sumarto (SO), 
Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), 
Mashudi (MU), Maliha (MI), 
Mohammad Bambang (MB), 
Masruhen (MH), Abdul Wafi  
(AW), Kho’im (KO), Akhmad 
Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar 
(UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh 
Huda (NUH), Hasan (HS), 
Sahir (SR), Sugito (SO), dan 
Samsudin (SD). Kesemuan-
ya merupakan ASN Pemkab 
Probolinggo.

Perkara ini berawal pada 27 
Desember 2021 dimana pada 
saat itu akan dilakukan pe-
milihan Kepala Desa serentak 
tahap II di wilayah Kabupaten 
Probolinggo. Namun dilakukan 
pengunduran jadwal pemilihan 
sehingga terhitung 9 September 
2021 terdapat 252 Kepala Desa 
dari 24 Kecamatan di Kabu-
paten Probolinggo yang selesai 
menjabat.

Sehingga, untuk mengisi 
kekosongan jabatan Kepala 

Desa tersebut maka akan diisi 
oleh Penjabat Kepala Desa 
yang berasal dari para ASN 
di Pemkab Probolinggo dan 
untuk pengusulannya dilakukan 
melalui Camat.

Namun, ada persyaratan 
khusus dimana usulan nama 
para Pejabat Kepala Desa harus 
mendapatkan persetujuan HA 
dalam bentuk paraf  pada nota 
dinas pengusulan nama sebagai 
representasi dari PTS dan para 
calon Pejabat Kepala Desa juga 
diwajibkan memberikan dan 
menyetorkan sejumlah uang.

Maka dimintailah tarif  
menjadi Pejabat Kepala Desa 
sebesar Rp20 juta ditambah 
dalam bentuk upeti penyewaan 
tanah kas desa dengan tarif  Rp 
5juta/hektare.

Atas ulahnya, sebagai pem-
beri SO dkk disangkakan me-
langgar Pasal 5 ayat (1) huruf  
a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf  b 
atau Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 
Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai peneri-
ma HA, PTS, DK dan MR di-
sangkakan melanggar Pasal 12 
huruf  a atau Pasal 12 huruf  b 
atau Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 ten-
tang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 
55 Ayat (1) ke 1 KUHP.  han

S l h dij k ki i P

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan Bupati Proboling-
go, Puput Tantriana Sari (PTS) 
dan suaminya yang merupakan  
anggota DPR RI, Hasan Ami-
nuddin (HA), sebagai tersangka 
gratifi kasi dan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).

Hal tersebut dilakukan 
usai tim penyidik melakukan 
pengembangan pada perkara 
sebelumnya yakni dugaan suap 
jual beli jabatan kepala desa 
(kades) di lingkungan Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo 
Tahun 2021.

“Dalam perkara ini, setelah 
ditemukan adanya bukti per-
mulaan yang cukup, Tim Penyi-
dik melakukan pengembangan 
perkara khusus untuk tersangka 
PTS dan tersangka HA dengan 
kembali menetapkan kedua ter-

sangka tersebut dengan dugaan 
tindak pidana korupsi Gratifi -
kasi dan TPPU,” ujar Pelaksana 
tugas (Plt) Juru Bicara KPK 
Ali Fikri dalam keterangannya, 
Selasa (12/10).

Ali menjelaskan, untuk 
pengumpulan alat bukti pada 
perkara gratifi kasi dan TPPU 
saat ini pihaknya telah me-
manggil saksi-saksi yang diduga 
mengetahui perbuatan Puput 
dan Hasan.

Pada Senin 11 Oktober 
2021 bertempat di Polres 
Probolinggo Kota, Jawa Timur, 
tim penyidik melakukan pemer-
iksaan saksi. Pemeriksaan saksi 
tersebut untuk melengkapi 
berkas penyidikan Puput.

Para saksi itu antara lain, 
Perangkat Desa Hendro 
Purnomo, DPRD Kabupat-
en Probolinggo Fraksi Nas-

JAKARTA (IM) K i i k b d d

7 Lokasi Digeledah, Tim KPK Sita Dokumen
Bukti Korupsi Proyek PUPR di Banjarnegara

JAKARTA (IM) – Tim 
Penyidik Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) 
melakukan penggeledahan di 
tujuh lokasi  di Banjarnegara, 
Jawa Tengah. Penggeledahan 
dilakukan untuk mencari buk-
ti tambahan terkait dengan 
dugaan korupsi yang men-
jerat Bupati Banjarnegara, 
Budhi Sarwono (BS).

Penggeledahan awalnya 
dilakukan di empat lokasi 
di Banjarnegara pada Sabtu 
(9/10) lalu. Empat lokasi 
yang digeledah yakni, rumah 
kediaman dari pihak-pihak 
yang terkait dengan perkara 
yang berada di Temanggun-
gan Kalipelus, Bandingan 
Rakit, Desa Parakananggah 
dan Desa Twelagiri.

Kemudian, tim penyidik 
melanjutkan penggeleda-
han di tiga lokasi pada Senin 
(11/10). Tiga lokasi tersebut 
yakni, Kantor Sekretariat 
Daerah (Setda) Kabupaten 
Banjarnegara, ruang unit 
kerja pengadaan barang dan 
jasa (UKPBJ), serta rumah 
kediaman dari pihak terkait di 
Kelurahan Parakancanggah, 
Kabupaten Banjarnegara.

Usai menggeledah tu-
juh lokasi tersebut, penyi-
dik mengamankan sejumlah 
dokumen penting yang di-
duga berkaitan dengan kasus 
dugaan korupsi turut serta 
dalam pemborongan, pen-
gadaan atau persewaan pada 
Dinas PUPR Pemkab Ban-
jarnegara tahun 2017-2018 
dan penerimaan sejumlah 
gratifi kasi.

“Dari seluruh tempat dan 
lokasi tersebut, tim penyidik 
menemukan dan menga-
mankan berbagai bukti di-
antaranya dokumen dan alat 
elektronik yang diduga terkait 
dengan perkara,” kata Plt 

Juru Bicara KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkatnya, 
Selasa (12/10).

“Selanjutnya bukti-bukti 
ini akan dilakukan analisa 
mendalam dan segera di-
lakukan penyitaan untuk 
menjadi bagian kelengkapan 
berkas perkara tersangka 
BS (Budhi Sarwono) dkk,” 
imbuhnya.

Sxebelumnya KPK telah 
menetapkan Bupati Ban-
jarnegara, Budhi Sarwona 
(BS)   dan orang kepercay-
aannya, Kedy Afandi (KA) 
sebagai tersangka kasus 
dugaan korupsi terkait pem-
borongan, pengadaan atau 
persewaan pada Dinas PUPR 
Pemkab Banjarnegara Ta-
hun 2017-2018 dan sejumlah 
penerimaan gratifi kasi.

Budhi diduga memerin-
tahkan Kedy untuk mengatur 
proyek pekerjaan infrastruk-
tur di Banjarnegara. Budhi 
juga diduga mengarahkan 
Kedy untuk menetapkan ad-
anya komitmen fee terhadap 
para pengusaha yang ingin 
menggarap proyek infra-
struktur di Banjarnegara.

Tak hanya itu, Budhi juga 
diduga berperan aktif  dengan 
ikut langsung dalam pelaksa-
naan pelelangan pekerjaan 
infrastruktur. Diantaranya, 
membagi paket pekerjaan di 
Dinas PUPR dengan mengi-
kutsertakan perusahaan milik 
keluarganya, dan mengatur 
pemenang lelang.

Salah satu perusahaan mi-
lik keluarga Budhi yang ikut 
dalam proyek infrastruktur di 
Banjarnegara yakni PT Bumi 
Redjo. Budhi diduga telah 
menerima komitmen fee atas 
berbagai pekerjaan proyek 
infrastruktur di Kabupaten 
Banjarnegara, sekitar sejum-
lah Rp2,1 miliar.  mei

SERBUAN VAKSINASI COVID-19 
DI SURABAYA

Kepala Staf Angkatan Laut Laksa-
mana TNI Yudo Margono (ketiga 
kiri) bersama Pangkoarmada II 
Laksda TNI Iwan Isnurwanto (kiri) 
dan Wali Kota Surabaya Eri Ca-
hyadi (kedua kiri) meninjau pelak-
sanaan vaksinasi COVID-19, di 
Wihara Buddhayana Dharmawira 
Centre, Surabaya, Jawa Timur, Se-
lasa (12/10). Koarmada II bersama 
Pemkot Surabaya menggelar 
serbuan vaksinasi COVID-19 dosis 
kedua di dua lokasi di Surabaya 
dengan menyediakan 5.000 dosis 
vaksin sebagai upaya mendukung 
percepatan program vaksinasi CO-
VID-19 dan percepatan pemulihan 
ekonomi nasional.

JAKARTA (IM) – Pan-
glima TNI Maarsekal Hadi 
Tjahjanto meresmikan Mar-
kas Kogabwilhan I, II, III 
dan Monumen Tri Matra, 
bertempat di Pulau Dompak, 
Kecamatan Bukit Bestari, 
Kota Tanjung Pinang, Kepu-
lauan Riau, Selasa (12/10).

Hadi mengatakan, bahwa 
pembentukan Kogabwil-
han merupakan representasi 
konsep interoperabilitas TNI 
dalam menghadapi perkem-
bangan lingkungan strategis 
yang dinamis guna mengha-
dapi tantangan kedepan yang 
semakin kompleks.

“Kogabwilhan menjadi 
manifestasi keterpaduan ke-
kuatan dan kemampuan TNI 
sebagai alat pertahanan Neg-
ara dalam menghadapi berb-
agai spektrum ancaman yang 
semakin beragam,” ujarnya.

Sejak dibentuk pada tang-
gal 27 September 2019 yang 
lalu, Kogabwilhan telah ber-
fungsi secara aktif  menja di 
Kotamaops TNI dalam me-
lak sanakan Operasi Militer 
Pe rang maupun Operasi Mi-
liter Selain Perang di wilayah 
tanggung jawabnya masing-
masing.

“Pemilihan lokasi Markas 
Kogabwilhan telah diren-
canakan secara matang den-
gan mempertimbangkan ber-
bagai faktor. Salah satunya 
adalah korelasinya dengan 
program pembangunan yang 
dicanangkan Pemerintah un-
tuk membangun Indonesia,” 
jelas Panglima TNI.

Konsep Indonesia sentris 
kata Panglima menjadi salah 
satu pertimbangan strategis 
disamping perhitungan taktis 

untuk meningkatkan daya 
tangkal, mempercepat waktu 
reaksi serta memperpendek 
rantai komando dan logistik 
di saat krisis.

“Untuk itu, kehadiran 
Markas Kogabwilhan I di 
Tanjung Pinang Kepri, Mar-
kas Kogabwilhan II di Pena-
jam Paser Kaltim dan Markas 
Kogabwilhan III di Timika 
Papua menjadi bentuk ke-
hadiran negara untuk melind-
ungi integritas dan keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, serta ke-
selamatan segenap bangsa,” 
ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut dia menyam-
paikan pembangunan Mar-
kas Kogabwilhan ini tidak 
terlepas dari dukungan ber-
bagai pihak, baik Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau, 
Kalimantan Timur maupun 
Provinsi Papua.

“Saya ucapkan terima ka-
sih Kepada Gubernur Kepri 
dan Bapak Subhan Hartono 
di Tanjung Pinang, Bapak 
Panot Charoensuk di Pena-
jam Paser dan Bapak Phili-
pus Monaweyauw di Timika 
yang telah menghibahkan 
tanahnya,” ucapnya.

“Dukungan Bapak-Bapak 
kepada TNI merupakan wu-
jud kecintaan kepada Bangsa 
dan Negara serta TNI pada 
khususnya, yang menjadi cer-
minan semangat patriotisme 
untuk ikut serta dalam mewu-
judkan pertahanan Negara 
yang kuat dan disegani. Un-
tuk itu, saya mengucapkan 
terima kasih dan memberi-
kan apresiasi yang setinggi-
tingginya atas dukungannya,” 
katanya.  han

Panglima TNI Resmikan Markas
Kogabwilhan dan Monumen Tri Matra

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ahmad 
Riza Patria menanggapi per-
nyataan Sekjen Partai Gerindra 
Ahmad Muzani yang menye-
but, Ketua Umum Prabowo 
subianto bakal menjadi capres 
di pilpres 2024.

“Saya ini kan posisinya 
wagub, apa yang disampaikan 
sekjen itulah yang menjadi 
harapan seluruh Partai Gerin-
dra. Tapi kan pemilunya masih 
lama, masih 2024. Tapi yang 
namanya pengurus, simpati-
san, masyarakat, itu hak ya. Ini 
negara demokrasi, semua boleh 
menyampaikan pendapat, ma-
sukan rekomendasi,” ujar Ariza, 
Selasa (12/10).

Politikus Partai Gerindra 
itu menambahkan, pencalonan 
Prabowo sebagai capres nanti 
merupakan harapan dari selu-
ruh kader di Indonesia .

“Apalagi kader-kader kan 
tentu ingin ketumnya pimpi-
nannya masing-masing level 
di tingkat nasional, provinsi, 
kabupaten kota bahkan tingkat 
desa untuk bisa tampil. Begitu 
juga terhadap bapak prabowo 
tentu semua kader di seluruh 

Indonesia ingin beliau tampil 
kembali. itu keinginan daripada 
seluruh pengurus simpatisan 
dan jajaran. Jadi apa yang dis-
ampaikan pak sekjen saya kira 
itu memang harapan daripada 
seluruh kader partai Gerindra,” 
katanya menambahkan.

Ariza juga menepis kabar 
bahwa Prabowo terlalu ambisius 
untuk kembali maju dalam kon-
testasi lima tahunan itu. “Eng-
gak (ambisius) ya. Jadi kalau 
itu kan tadi yang disampaikan 
pak sekjen itu adalah keinginan 
dari kader. Bukan keinginan 
dari beliau. Kalau pak Prabowo 
itu orangnya sangat bijaksana 
sangat demokratis,” tegasnya.

Ariza menilai, sebagai se-
orang Menteri Pertahanan, 
Pra bowo cukup profesional 
dalam menjalankan tugasnya. 
“Hari ini beliau melaksanakn 
tugasnya sebagai menhan apa 
yang diamanahkan oleh pak 
Jokowi itulah yang dilaksanakan 
oleh beliau pak Prabowo gi-
mana membangun kedaulatan 
pertahanan bangsa menjaga 
NKRI,” katanya.  mei

Prabowo Kembali Nyapres,
Wagub Ariza: Keinginan Kader

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Dewan Pembina Perkum-
pulan Pemilu dan Demokrasi 
(Perludem) Titi Anggraini 
mengusulkan agar sekretaris 
daerah (Sekda) diangkat  men-
jadi penjabat sementara kepala 
daerah pada periode 2022-
2024 mendatang. Usulan ini 
dianggap lebih baik dibanding 
harus menunjuk anggota TNI-
Polri untuk mengisi kekoson-
gan jabatan kepala daerah 
tersebut.

Usulan tersebut disampai-
kan Titi dalam acara webinar 
yang digelar ILUNI UI den-
gan tajuk ‘Polemik Wacana 
Pejabat Kepala Daerah Dari 
TNI/Polri Aktif  ke Depan, 
Apa Konsekuensinya?’ Selasa 

(12/10).
“Pilihan yang lebih kon-

dusif  ya sudah di setiap daerah 
itu kalau provinsi Sekda itu 
adalah JPT Madya atau jabatan 
pimpinan tinggi madya, kalau 
di kabupaten/kota Sekda itu 
adalah jabatan pimpinan tinggi 
pratama, mereka saja yang 
langsung menjadi penjabat 
kepala daerah,” kata Titi dalam 
paparannya.

Untuk menjawab kekha-
watiran apabila penunjukan 
Sekda sebagai Penjabat se-
mentara itu tidak netral, rawan 
bermain politik, ada benturan 
kepentingan degan aktor-dae-
rah daerah, maka pemerintah 
harus membangun komitmen 
dan soliditas yang kuat dari segi 

pengawasannya.
Menurutnya, ada sejumlah 

lembaga negara yang memiliki 
kewenangan untuk menjalank-
an tugas pengawasan tersebut. 
Sehingga, kata Titi, lembaga 
inilah yang ditugaskan untuk 
mengontrol kinerja dari para 
Sekda yang ditunjuk sebagai 
penjabat sementara kepala 
daerah.

“Jadi pengawasan yang 
op timal dan proporsional dari 
pemerintah, komisi aparatur 
si p il negara, dari bawaslu, 
Om budsman dan perangkat 
negara lainnya yang punya 
otoritas untuk mengawasi 
kinerja aparatur sipil negara 
yang mengisi pejabat itu,” 
katanya.  han

Perludem Usulkan Sekda Jadi
Penjabat Sementara Kepala Daerah

AKSI TOLAK STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi menolak Statuta UI di Kampus 
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/10). Aliansi Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi 
menolak hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 Tahun 2013 
menjadi PP nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.
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PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta RUPS PT. BERMUDA 
JAYA SUKSES, yang dimuat dalam akta 
tertanggal 28 September 2021, nomor 32 
yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, 
SH. telah dilakukan pembubaran terhadap 
PT. BERMUDA JAYA SUKSES, tersebut, 
dan selanjutnya rapat mengangkat Sdr. 
HENDRA SAPUTRA (Direktur), untuk 
membereskan hutang piutang perseroan 
(sebagai Likuidator); 
Bagi para pihak terkait (Debitur dan 
Kreditur) masih mempunyai piutang 
maupun hutang dengan perseroan ataupun 
keberatan atas penutupan perusahaan 
tersebut maka dapat mengajukan surat 
kepada/dialamatkan ke:
1. Jln. Bunga Raya No. 22, Baloi Center,   

Kel. Baloi Indah, Kota Batam.
2. Kemenkumham RI up. Dirjen AHU,         

Jl. H.R Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan.
Tangerang, 13 Oktober 2021

HENDRA SAPUTRA
Likuidator

PT. AKA MUTIARA PERDANA (“ ”). 
Suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum Republik Indonesia 
dan berkedudukan di Jl. Danau Toba No. 
151, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, 
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta 
dengan ini mengumumkan bahwa :
PT. Lotus Karya Buana Abadi, Tuan Joinerri 
Kahar dan Tuan Arthur Philip Wenas akan 
melakukan pengambilalihan saham-saham 
(Akuisisi) milik para pemegang saham 
pada Perseroan dan atas Akuisisi tersebut 
menyebabkan terjadinya perubahan 
pemegang saham pengendali pada Perseroan.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu 
pasal 127 Undang-Undang no. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Oktober 2021 
Direksi 

PT. AKA MUTIARA PERDANA

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN 
PT. AKA MUTIARA PERDANA

P T.  H A R FA  SA M U D R A  A N U G E R A H  
(“ ”). Suatu perseroan terbatas 
yang didirikan berdasarkan hukum Republik 
Indonesia dan berkedudukan di Ruko 
Pinang 8 No.8 D, Jl. Ciputat Raya No.8, 
Pondok Pinang, Kel. Pondok Pinang, Kec. 
Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta 
Selatan, Prov. DKI Jakarta dengan ini 
mengumumkan bahwa :
PT. Lotus Karya Buana Abadi, Tuan Joinerri 
Kahar dan Tuan Bambang Kunto Wijono akan 
melakukan pengambilalihan saham-saham 
(Akuisisi) milik para pemegang saham 
pada Perseroan dan atas Akuisisi tersebut 
menyebabkan terjadinya perubahan 
pemegang saham pengendali pada Perseroan.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu 
pasal 127 Undang-Undang no. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Oktober 2021 
Direksi 

PT. HARFA SAMUDRA ANUGERAH

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN 
PT. HARFA SAMUDRA ANUGERAH

PT. INDOGUNA AKA NUSA (“ ”). 
Suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum Republik Indonesia 
dan berkedudukan di Jl. Danau Toba No. 
151 RT/RW. 014/003, Kel. Bendungan 
Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta 
Pusat,  Prov.  DKI  Jakarta dengan ini  
mengumumkan bahwa :
PT. Lotus Karya Buana Abadi, Tuan Joinerri 
Kahar, Tuan Bambang Nindianto dan Tuan 
Winarso akan melakukan pengambilalihan 
saham-saham (Akuis is i )  mi l ik  para  
pemegang saham pada Perseroan dan 
atas Akuisisi tersebut menyebabkan 
terjadinya perubahan pemegang saham 
pengendali pada Perseroan.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu 
pasal 127 Undang-Undang no. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Oktober 2021 
Direksi 

PT. INDOGUNA AKA NUSA

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN 
PT. INDOGUNA AKA NUSA

PT. NESTATE SPACES INDONESIA
Berkedudukan di Kota Denpasar

 (“Perseroan”)

P E N G U M U M A N
Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa 
pemegang saham dalam Perseroan akan 
menjual dan mengalihkan seluruh saham 
miliknya kepada Pihak Ketiga (“Transaksi”).

Untuk memenuhi kewajiban pengumuman 
sebagaimana dipersyaratkan dalam 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa bagi 
Kreditor dan pihak lainnya yang memiliki 
keberatan atas Transaksi tersebut dapat 
menyampaikan keberatannya kepada 
Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah tanggal pengumuman ini.

11 Oktober 2021
Direksi

PT. NESTATE SPACES INDONESIA
Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 888 XX
Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan

Kota Denpasar - Bali

PEMERIKSAAN LANJUTAN
BUPATI NONAKTIF BINTAN

Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi berjalan 
menuju mobil tahanan usai diperiksa di ge-
dung KPK, Jakarta, Selasa (12/10). Apri Sujadi 
diperiksa penyidik KPK pada kasus korupsi 
terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam 
Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabu-
paten Bintan 2016-2018.
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