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APEL KESIAPSIAGAAN 
MUSIM HUJAN DKI JAKARTA
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan (ketiga kiri) ber-
sama Pangkoopsau I Marsda 
TNI Tedy Rizalihadi (keem-
pat kiri) menyimak penjelas-
an Pangdam Jaya/Jayakarta 
Mayjen TNI Mulyo Aji (kelima 
kiri) saat meninjau peralatan 
dalam Apel Kesiapsiagaan 
Menghadapi Musim Hujan 
Tingkat Provinsi DKI Jakar-
ta, di Silang Selatan Monas, 
Jakarta, Rabu (13/10). Apel 
gabungan tersebut diikuti 
oleh 1.458 peserta yang ter-
diri dari unsur TNI, Polri, BPBD 
DKI Jakarta, unsur Pemprov 
DKI, dan relawan tanggap 
bencana.

IDN/ANTARA

Pemprov DKI Upayakan 
Integrasi Zona Rendah Emisi
Pemprov DKI akan melakukan sejum-
lah langkah untuk menata kawasan 
LEZ. Saat ini, Pemprov DKI berupaya 
mengembangkan transportasi agar 
akses menuju LEZ Kota Tua dan lokasi 
lainnya bisa terintegrasi dengan baik.

peningkatan kualitas udara. 
“Spot LEZ memang harus 

diperbesar untuk meningkat-
kan perubahan perilaku, jika 
awalnya memakai transportasi 
pribadi, akan diupayakan su-
paya masyarakat bisa beralih 
ke moda transportasi masal,” 
kata Asisten Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup Sekda DKI 
Jakarta, Afan Ardiansyah Idris 
dalam webinar Implementasi 
Zona Rendah Emisi yang dia-
dakan WRI, Rabu (13/10).

Afan mengatakan, Pem-
prov DKI akan melakukan 

sejumlah langkah untuk menata 
kawasan LEZ. Pertama, Pem-
prov DKI akan memfokuskan 
pengembangan transportasi 
publik dan integrasi antarmoda.

Saat ini, Pemprov DKI 
berupaya mengembangkan 
transportasi agar akses menuju 
LEZ Kota Tua dan lokasi lain-
nya bisa terintegrasi dengan 
baik. Selain fasilitas kereta api, 
Transjakarta dan MRT yang 
kini masih menuju fase dua, 
Pemprov DKI juga akan me-
maksimalkan kantong-kantong 
parkir.

Kedua, pengembangan 
aksesibilitas pedestrian dan 
kendaraan. Ketiga, revitalisasi 
kanal dan saluran drainase, dan 
keempat terkait penataan ruang 
terbuka. 

“Kami tidak berpikir hanya 
sampai stasiun kereta, taman-
taman kita desain untuk ramah 
lingkungan, bisa digenangi saat 
hujan, tapi bisa menjadi taman 
saat kering,” kata dia.

Strategi lainnya, yakni 
reaktivasi dan revitalisasi aset 
properti, permukiman kembali 
di atas aset yang terlantarkan, 
pengelolaan kawasan dalam 
kelembagaan khusus, dan peny-
elenggaraan kegiatan berskala 
internasional. “Kami masif  
kembangkan beberapa area dan 
fasilitas yang ada,” tuturnya.

Ia mengatakan, langkah-

langkah itu dilakukan menyusul 
emisi gas rumah kaca di Jakarta 
yang bisa mencapai 400 persen 
pada 2050. Ia juga menyebut-
kan, dasar melakukan tersebut, 
yakni instruksi dari Pemprov 
DKI menyoal rencana tersebut, 
jelas tertuang dalam Instruksi 
Gubernur (Ingub) DKI No.66 
Tahun 2019 tentang Pengendal-
ian Kualitas Udara.

Penanggung Jawab Kuali-
tas Udara di World Resources 
Indonesia (WRI) Muhammad 
Shidiq mengatakan, memang 
adanya upaya integrasi trans-
portasi yang sedang digalakkan 
Pemprov DKI merupakan ren-
cana baik. Ia berharap, rencana 
integrasi berbagai fasilitas ini 
bisa memperbaiki LEZ. 

“Dengan mengintegrasikan 
banyak hal sebagai satu inte-
grasi, diharapkan konteks LEZ 
bisa membaik,” kata dia.

Namun, ia juga mengin-
gatkan ada sejumlah hal yang 
bisa dilakukan Pemprov DKI 
untuk meningkatkan pengen-
dalian kualitas udara di ma-
syarakat. “Pertama mening-
katkan pemahaman terkait 
pencemar dan kualitas udara, 
lalu mengembangkan dan men-
demonstrasikan metodologi 
untuk memperbaiki kualitas. 
Ketiga, membangun koalisi 
mitra semua pihak,” kata dia. 

 yan

Pemprov DKI akan melakukan sejum

JAKARTA (IM) - Peme-
rintah Provinsi DKI Jakarta 
masih menggodok integrasi 
zona  rendah emisi atau low 
emission zone (LEZ) Kota 

Tua, Jakarta Barat, dengan 
transportasi massal dan fasilitas 
lain di wilayah tersebut. Peng-
godokan integrasi itu menjadi 
upaya DKI untuk mendukung 

JAKARTA (IM) P T J k B d

THM di Bekasi Boleh Beroperasi 
hingga Pukul 22.00 WIB

BEKASI (IM) - Pemerin-
tah Kota Bekasi sudah mem-
perbolehkan tempat hiburan 
malam (THM) untuk kembali 
beroperasi dengan protokol kes-
ehatan secara ketat. Sebelumnya, 
semua tempat hiburan malam 
di wilayah mitra DKI Jakarta 
tersebut ditutup karena adanya 
kebijakan PPKM Level 4.

”Sudah boleh dibuka 
semua THM, tapi secara ber-
tahap dan wajib menyediakan 
fasilitas protokol Kesehatan,” 
kata Wali Kota Bekasi, Rahmat 
Effendi di RSD Stadion Patriot 
Candrabhaga, Bekasi Selatan, 
Kota Bekasi, Rabu (13/10). 

Pemkot Bekasi tetap mem-
berikan batas jam operasional 
yang harus ditaati para pengusa-
ha tempat hiburan malam. Ba-
tasan untuk beroperasi hingga 
pukul 22.00 WIB. ”Kalau me-
langgar akan diberikan sanksi 
tegas,” ucapnya. 

Rahmat menjelaskan, den-
gan dibuka kembali tempat 
hiburan malam, maka per-
tumbuhan laju ekonomi di 
Kota Bekasi tetap berjalan. Dia 
berharap dari target pendapatan 
daerah yang sudah ditetapkan 
bisa segera terealisasikan. ”Laju 
pertumbuhan ekonomi, semua 
harus jalan,” ujarnya.  yan

Anies: Sengatan Listrik Penyebab 
Kematian Terbanyak Saat Hujan

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan mengingatkan 
warga untuk memastikan 
keamanan kabel listrik mema-
suki musim penghujan. Anies 
mengatakan, keamanan kabel 
listrik berpotensi menimbul-
kan risiko kecelakaan ketika 
terjadi banjir sebagai dampak 
curah hujan ekstrem.

“Seluruh masyarakat 
untuk mulai memastikan 
wilayah, kondisi kampung, 
rumah relatif  aman khusus-
nya terkait dengan listrik dan 
gas karena saat musim hujan 
sering menimbulkan risiko 
kecelakaan,” kata Anies saat 
memimpin apel kesiapsiagaan 
menghadapi musim hujan di 
Jakarta, Rabu (13/10).

Menurut dia, penyebab 
paling banyak kematian ketika 
puncak musim hujan adalah 
adanya korban tersengat ali-
ran listrik. Untuk itu, baik 
masyarakat dan instansi ter-
kait untuk ikut memastikan 
keamanan sambungan kabel 
listrik sebagai antisipasi dini. 
Anies menargetkan nihil kor-
ban jiwa ketika puncak musim 
hujan di Jakarta.

“Hujan datang dan pergi 
tapi jangan sampai meny-
isakan angka kematian, itu 
artinya antisipasi dari awal. 
Penyebab paling banyak ke-
matian saat hujan adalah sen-
gatan listrik. Pastikan dalam 
fase siaga, pengamanan ini 
dilakukan,” ucapnya.

Selain nihil korban jiwa, 
mantan menteri pendidikan 

dan kebudayaan itu juga men-
argetkan dalam waktu enam 
jam setelah hujan berhenti, 
genangan air sudah surut. 
“Begitu hujan berhenti, kami 
punya waktu enam jam untuk 
memastikan kering. Kerahkan 
semua pompa bergerak (mo-
bile), pompa pemadam keba-
karan, semuanya, tarik air itu, 
enam jam surut,” imbuhnya.

Begitu juga apabila terjadi 
limpahan air akibat luapan 
Sungai Ciliwung, ia menarget-
kan dalam enam jam kiri dan 
kanan kawasan dekat banta-
ran sungai itu sudah kering. 
Adapun kapasitas debit air di 
Sungai Ciliwung, lanjut dia, 
mencapai 600 meter kubik 
per detik.

“Apabila air yang mele-
wati Sungai Ciliwung sampai 
di atas 600 meter kubik per 
detik, pasti kanan dan kiri 
menerima limpahan air. Be-
gitu kembali kepada titik 600 
meter kubik per detik, maka 
dihitung enam jam harus ker-
ing kawasan kanan kiri yang 
dilewati,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) DKI Ja-
karta, dari perkiraan Badan 
Meteorologi Klimatologi dan 
Geofi sika (BMKG), potensi 
cuaca ekstrem yakni hujan 
lebat disertai petir dan angin 
kencang pada September 
hingga November 2021. Se-
dangkan, puncak curah hujan 
dan potensi rob diperkirakan 
terjadi pada Januari hingga 
Februari 2022.  yan

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Abang Mpok asal 
Kabupaten Bekasi, Emran 
Supremawan dan Ghaisanny 
Zhallza Purwandini atau yang 
akrab disapa Emran - Sanny 
(EmaS-red), berhasil meraih 
juara bersama atau sepasang 
sebagai Wakil 1 Mojang Ja-
jaka Jawa Barat Tahun 2021.  
Peraihan juara ini merupakan 
pertama kalinya dalam sejarah 
di Jawa Barat karena pinilih 
menang sebagai pasangan dari 

kabupaten yang sama. 
Pj. Bupati Bekasi, Dani 

Ramdan, memberikan se-

Pj. Bupati Bekasi Beri Apresiasi Mojang Jajaka Wakil 1 Asal Kabupaten Bekasi

lamat secara langsung dan 
menyampaikan apresiasinya 
kepada Abang Emran dan 

Mpok Sanny atas prestasi yang 
diraih, bertempat di Ruang Bu-
pati, Komplek Pemkab Bekasi, 
Selasa (12/10). 

“Tahun ini di ajang Mo-
jang Jajaka Jabar, ternyata 
wakil Abang Mpok Kabupat-
en Bekasi berhasil menyabet 
penghargaan yang sangat ber-
gengsi sebagai wakil 1 Mojang 
Jajaka. Ini juga pertama kalinya 
di Jawa Barat, sebagai pinilih 
sepasang,” ujarnya dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, 
Selasa (12/10) sore.

Lebih lanjut, dirinya berpe-
san kepada Abang dan Mpok 
Kabupaten Bekasi tersebut, 
agar dapat mengemban tugas 
dengan sebaik-baiknya, serta 
visi misi yang diberikan dapat 
menjadi inspirasi generasi 
muda Jawa Barat sebagai Duta 
Budaya dan Duta Pariwisata. 

“Semoga bisa menjalankan 
tugas dengan baik sebagai Mo-
jang Jajaka Jawa Barat tahun 
ini, melaksanakan visi misi 
sebagai perwakilan generasi 
muda Jawa Barat mewakili Ka-
bupaten Bekasi,” ucapnya. 

Terakhir, Pj. Bupati Dani 

juga menyampaikan dukungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi 
untuk Abang Mpok terpilih 
ini untuk menjadi narasumber 
utama dalam setiap kegiatan 
dan mewadahi seluruh alumni 
Abang Mpok di Paguyuban 
Abang Mpok Kabupaten 
Bekasi (Pamsi). 

Sementara itu, menurut 
Kepala Dinas Pariwisata Budaya 
Pemuda dan Olahraga, Henri 
Lincoln mengatakan kedepan-
nya Abang Mpok tersebut akan 
mengemban tugasnya di Jawa 
Barat, dan diharapkan dapat 
menciptakan sesuatu pergerakan 
baru di bidang sosial, kepemu-
daan, dan pariwisata. 

“Ini sejarah baru Abang 
Mpok bisa menjadi Wakil 1 
Moka Jabar di satu wilayah. 
Mereka nanti akan bertugas di 
Jawa Barat, dan semoga bisa 
menciptakan suatu pergerakan 
baru di bidang kepemudaan, 
pariwisata, sosial dan lainnya. 
Mereka juga diberi arahan oleh 
Pj. Bupati, untuk membuat 
buku terkait kiat-kiatnya menjadi 
Abang Mpok agar bisa menjadi 
inspirasi,” tuturnya.  mdl

Pemprov DKI Jakarta Targetkan 40 Persen 
Warga Pakai Angkutan Umum Tahun 2030

JAKARTA (IM)  - 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta mendorong warga 
menggunakan transportasi 
massal demi meningkatkan 
kualitas udara di Ibu Kota. 
Diharapkan tahun 2030, 
sebanyak 40 persen warga 
Jakarta menggunakan trans-
portasi umum.  

Pemprov DKI terus 
melakukan berbagai upa-
ya untuk meningkatkan 
kualitas udara di Ibu Kota. 
Salah satunya seperti yang 
tertuang dalam Instruksi 
Gubernur Nomor 66 tahun 
2019 tentang Pengendalian 
Kualitas Udara. 

Asisten Pembangunan 
dan Lingkungan Hidup 
Sekretaris Daerah Provinsi 
DKI Jakarta, Afan Adri-
ansyah Idris mengatakan, 
dalam peraturan tersebut 
ada dua poin besar yang 
dilakukan Pemprov DKI. 
Pertama mendorong pera-
lihan warga dari kenda-
raan pribadi ke transportasi 
umum dan meningkatkan 
kenyamanan berjalan kaki 
melalui percepatan pemban-
gunan fasilitas pejalan kaki 
di 25 ruas jalan protokol 
arteri dan penghubung ke 
angkutan massal. 

“Belakangan ini kami 
cukup masif  mengembang-
kan prasarana (buat) pe-
destrian di DKI Jakarta, di 
Sudirman Thamrin kemu-

dian di beberapa area ada di 
Tebet, Cikini, Kemang dan 
lain-lain,” kata Afan dalam 
webinar tentang Implemen-
tasi Zona Rendah Emisi, Rabu 
(13/10). 

“Memang kami mengupay-
akan membuat orang-orang 
lebih nyaman untuk berjalan 
kaki, kalau orang sudah nya-
man nanti secara perlahan akan 
beralih ke transportasi massal, 
karena transportasi massal 
kita sudah bagus sarananya,” 
lanjutnya. 

Afan melanjutkan, saat ini 
proses pembangunan angkutan 
masal berbasis rel seperti MRT 
dan LRT juga masih terus ber-
langsung. Pembangunan MRT 
fase 2, pembangunan LRT 
Jabodebek yang direncanakan 
akan mulai beroperasi tahun 
depan. “Termasuk kalau kita 
mau naik angkutan umum yang 
berbasis rel MRT kemudian 
LRT, kita mendesain dengan 
kualitas yang worldclass, akan 
ditambah lagi dengan pelak-
sanaan di bawah Kemenhub 
operasional tahun depan itu 
adalah LRT Jabodebek,” lanjut 
Afan.

Dengan begitu, kata Afan, 
peralihan warga dari kendaraan 
pribadi ke transportasi umum 
ditargetkan mencapai 40 pers-
en pada 2030. Pemprov DKI 
juga melakukan penerapan 
zona rendah emisi di kawasan 
Kota Tua yang sudah bergulir 
sejak Februari 2021.  yan

Capaian Vaksinasi di Kelurahan 
Kalibaru Terendah se-Jakarta Utara

JAKARTA (IM) - Ca-
paian vaksinasi Covid-19 di 
Kelurahan Kalibaru, Cilinc-
ing, menjadi yang terendah 
se-wilayah Jakarta Utara.

Hingga hari ini, vaksi-
nasi di Kelurahan Kalibaru, 
tercatat baru menyentuh 
angka 68,7 persen dari target 
sasaran.

Camat Cilincing, M. An-
dri mengatakan, rendahnya 
capaian vaksinasi di Kelura-
han Kalibaru karena banyak 
warganya berprofesi menjadi 
nelayan.

Hal tersebut mengaki-
batkan, banyaknya warga 
yang tidak sempat menjalani 
vaksinasi pada pagi dan siang 
hari karena banyak yang jadi 
nelayan yang sebagian besar 
waktunya berada di tengah 
laut.

“Warga Kalibaru ban-
yak nelayan. Jadi ketika kita 
laksanakan vaksinasi pagi, 

banyak nelayan yang tidak ada 
di rumah,” ujar Andri, Rabu 
(13/10).

Dikatakan Andri, untuk 
mempercepat target sasaran, 
pihaknya membuka gerai vaksi-
nasi pada sore dan malam hari 
untuk melayani nelayan selepas 
melaut. “Kemudian kita juga 
melaksanakan vaksinasi sore 
hari dan malam hari untuk 
menjaring nelayan yang baru 
pulang melaut,” ucapnya.

Selain itu, yang menjadi 
kendala lambannya vaksinasi, 
kelurahan Kalibaru termasuk 
permukiman terpadat dengan 
jumlah penduduk 23 ribu.

Namun setelah diverifi kasi, 
hanya sekitar 11 ribu orang 
yang berdomisili di kelurahan 
Kalibaru. 

“Untuk meningkatkan pen-
capaian itu salah satunya den-
gan menggelar vaksinasi massal 
bekerja sama dengan berbagai 
pihak,” cetusnya.  yan

BANYAK WARGANYA JADI NELAYAN

Anies Baswedan: Jadi Gubernur 
DKI Jakarta seperti Tahanan Kota

JAKARTA (IM) - Guber-
nur DKI Jakarta, Anies Bas-
wedan merespons pertanyaan 
sejumlah pihak terkait langkah 
politiknya setelah menjabat se-
bagai Gubernur DKI Jakarta. 
Anies menjabat Gubernur 
DKI hingga Oktober 2022.

Anies mengaku lebih 
memilih fokus untuk meny-
elesaikan semua rencananya 
untuk membangun Jakarta 
hingga Oktober 2022 men-
datang.

“Sekarang kita tuntaskan 
tanggung jawab semua ini,” 
ujar Anies usai memimpin 
apel kesiapsiagaan menghadapi 
musim hujan di DKI Jakarta 
Tahun 2021, di Monas, Jakarta, 
Rabu (13/10).

Salah satu tanggung jawab-
nya, kata Anies, adalah meng-
hadapi musim penghujan serta 
mengendalikan dampaknya 
khususnya banjir di Jakarta. 
Pihaknya akan mengerahkan 
segala sumber daya untuk 
meminimalisasi dampak banjir 
tersebut.

“Ini masih menghadapi 
musim penghujan apelnya 
untuk menghadapi musim 
hujan, kita kerjakan itu dulu,” 
tandas Anies.

Sebelumnya, Anies sudah 
membocorkan rencananya 
setelah mengakhiri masa ja-
batannya pada Oktober Ta-

hun 2022 mendatang. Anies 
mengaku akan menikmati 
hidup dengan berkeliling ke 
Indonesia setelah melepaskan 
jabatannya sebagai orang no-
mor 1 DKI Jakarta.

“Jadi abis itu (setelah masa 
jabatannya), kalau sudah, saya 
keliling saja ke mana-mana di 
Indonesia,” ujar Anies dalam 
acara Workshop Nasional DPP 
PAN yang disiarkan di You-
tube PAN TV sebagaimana 
dikutip Beritasatu.com, Rabu 
(6/10).

Anies mengibaratkan men-
jadi Gubernur DKI Jakarta 
seperti tahanan kota. Pasalnya, 
setiap pertemuan nasional, 
dirinya tidak perlu kemana-ma-
na karena semuanya diseleng-
garakan di Jakarta. Termasuk, 
jika para gubernur mengha-
dap presiden atau mendagri, 
dirinya tinggal menyeberang 
Monas menuju Istana Negara 
atau kantor Kemendagri.

“Gubernur DKI itu nama 
resminya, nama senyatanya 
adalah tahanan kota karena 
nggak bisa pergi-pergi. Saya 
ini terakhir ke Bali mungkin 2 
tahun, bukan karena penutu-
pan saja, karena memang tugas 
Gubernur DKI Jakarta itu, 
ada pertemuan nasional pun 
tinggal menyeberang Monas. 
Dipanggil Presiden pun, semua 
gubernur dipanggil, tinggal 

menyeberang Monas. Kemen-
terian Dalam Negeri mengum-
pulkan, tinggal menyeberang 
Monas,” ungkap dia.

Dalam sisa masa jabatan-
nya, Anies akan memberikan 
yang terbaik dengan menun-
taskan pekerjaan-pekerjaan 
yang mesti dilakukan dalam 5 
tahun ini. Hal ini penting, kata 
dia, agar masyarakat percaya 
pada demokrasi dan memper-
tanggungjawabkan apa yang 
dipercayakan kepadanya.

“Saya hanya berharap 
semua yang dikerjakan di sini 
tuntas sehingga orang per-
caya pada proses demokrasi. 
Karena saya ini calon gubernur 
yang tidak sengaja jadi calon 
gubernur. Saya tidak pernah 
membayangkan bahwa akan 
menjadi calon gubernur Ja-
karta. Dan yang bekerja untuk 
proses pemenangan kemarin 
barangkali banyak bapak ibu 
sekalian yang ikut terlibat,” 
tutur Anies.

“Yang iurannya luar biasa, 
iuran tenaga. Jadi yang ada dalam 
benak saya adalah ini dituntas-
kan, bisa lapor kepada umat, 
kepada masyarakat, amanat 
sudah dijalankan dengan baik. 
Tuntas. Nah sesudah itu saya 
jadi orang bebas. Sambil orang 
bebas saya menikmati keliling 
ke mana-mana,” pungkas Anies 
menambahkan.  yan
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Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah) foto 
bersama Emran (kiri) dan Sanny (kanan) saat 
menyampaikan apresiasi kepada Abang Emran 
dan Mpok Sanny atas prestasi yang diraih di Ru-
ang Bupati, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang 
Pusat, Selasa, (12/10).

PENGUMUMAN
PENURUNAN MODAL SETOR

Direksi PT HAFARA SUKSES MAKMUR, 
berkedudukan di Kota Balikpapan (Perseroan) 
dengan ini mengumumkan kepada seluruh 
kreditur perseroan berdasarkan Keputusan 
Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat 
(Sirkuler) tertanggal 12 Oktober 2021 
memutuskan dan menyetujui atas penurunan 
modal dasar dan penurunan modal setor dari 
semula sebesar Rp. 25.000.000.000,-   
(dua puluh lima miliar rupiah) menjadi   
Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). Kepada kreditur dan debitur dari 
perseroan yang keberatan dapat mengajukan 
keberatan kepada perseroan selama 60 hari 
kerja sejak penandatanganan Sirkuler 
dilakukan.

Jakarta, 13 Oktober 2021
Direksi

Ttd
PT HAFARA SUKSES MAKMUR

PENGUMUMAN
Bahwa, berdasarkan akta  Keputusan Para 
Pemegang Saham Secara Sirkuler  
tanggal  11  Oktober 2021 No.8, yang 
dibuat dihadapan ADI TRIHARSO, SH, 
Notaris Kota Jakarta Selatan, telah 
dilikwidasi dan dibubarkan  Perseroan 
Terbatas PT.  NATA KARYA MANDIRI  
berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, 
Jawa Barat.
Kepada mereka yang mempunyai piutang 
dan hutang kepada Perseroan, harap 
menghubungi Ny. Rita Irawati Priatna  
selaku Komisaris Utama, selaku  
Likwidator untuk menyelesaikan hal 
tersebut dalam jangka waktu 60  
(enam puluh) hari, terhitung sejak 
pengumuman ini.

PT. NATA  KARYA  MANDIRI
LIKWIDATOR

PENGUMUMAN 
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Dengan  in i  d iber i tahukan  bahwa  
 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan  
 Rapat tanggal 11-10-2021 (Sebelas Oktober  
 tahun dua ribu dua puluh satu) nomor:  
 17, dibuat dihadapan ALANG, Sarjana  
 Hukum, Notaris di Jakarta, perseroan  
 terbatas "PT. MERAKI GLOBAL INDONESIA",  
 berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta  
 Barat  (untuk se lanjutnya d isebut   
 "Perseroan"), telah sepakat memutuskan  
 untuk: membubarkan dan melikuidasi  
 perseroan dan menunjuk Nona KIKI  
 ANASTASIA JAPUTRA (Direktur) sebagai 
 Likuidator.
2. Segala tuntutan/tagihan terhadap  
 perseroan harus diajukan dalam jangka  
 waktu 60 (enam puluh) hari terhitung  
 dari tanggal pengumuman ini dibuat  
 disertai dokumen asli dan lengkap, dan  
 ditujukan ke kantor Perseroan di: Jalan  
 Kedoya Raya No.29, Kedoya Selatan,  
 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Hormat kami,
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