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“Orang Kepercayaan” Azis Syamsuddin
Terancam Pidana Beri Keterangan Palsu
Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) KPK untuk bersikap atas  Aliza 
Gunado yang dianggap terus berkelit 
saat memberikan kesaksian di persi-
dangan dengan terdakwa  Azis Syam-
suddin.

keterangan para saksi ini akan 
dinilai dan dipertimbangkan 
hakim dalam putusannya,” 
katanya.

Nama Aliza Gunado su-
dah sering muncul di sidang 
kasus dugaan suap pengurusan 
perkara dengan terdakwa Azis 
Syamsuddin. Aliza tercatat 
sudah dua kali dihadirkan tim 
jaksa KPK di sidang Azis Sy-
amsuddin. Namun, Aliza kerap 
berkelit selama dihadirkan seb-
agai saksi. Aliza disebut-sebut 
merupakan orang kepercayaan 
Azis Syamsuddin.

Azis Syamsuddin didakwa 
telah menyuap mantan penyi-
dik KPK, Stepanus Robin Pat-
tuju sebesar Rp3.099.887.000 
dan 36.000 dolar AS atau 
setara Rp519.706.800. Jika 
diakumulasikan, total suap 
Azis ke Stepanus Robin seki-
ra Rp3.619.594.800 (Rp3,6 
miliar).

Azis Syamsuddin dida-
kwa sengaja menyuap Stepa-
nus Robin melalui rekannya 
seorang pengacara, Maskur 
Husain dengan tujuan agar 
membantu mengurus kasus di 
Lampung Tengah. Di mana, 
kasus itu melibatkan Azis 
Syamsuddin dan orang keper-
cayaannya, Aliza Gunado.

Dalam dakwaan disebut-
kan sejak 8 Oktober 2019 
KPK menyelidiki dugaan ad-
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JAKARTA (IM) - Poli-
tikus muda Partai Golkar, 
Aliza Gunado, terancam dijerat 
pidana memberi keterangan 
palsu. Aliza bakal ditersangka-
kan dengan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UU 
Tipikor) terkait pemberian ket-
erangan tidak benar atau palsu.

Aliza Gunado sendiri 
disebut-sebut sebagai orang 
kepercayaan Azis Syamsuddin, 
terdakwa kasus dugaan suap 
terhadap Stepanus Robin.

Plt Juru Bicara KPK, Ali 
Fikri menanggapi kesaksian 
Aliza Gunado yang kerap 
berkelit di sidang Azis Syam-
suddin. Di mana, dalam sidang 
Azis Syamsuddin pada Senin 
(3/1). Hakim meminta Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) KPK 
untuk bersikap soal kesak-
sian Aliza Gunado yang terus 
berkelit.

“Tentu apa yang disampai-
kan hakim tersebut menjadi 
perhatian serius kami untuk 
menentukan sikap berikutnya 
terhadap saksi dimaksud. Se-
luruh keterangan saksi-saksi 
di persidangan hari ini telah 
disimak dan dicatat dengan 
baik oleh tim jaksa,” ujar Ali 
saat dikonfi rmasi, Selasa (4/1).

Ali menerangkan, tim jaksa 
KPK telah mencatat seluruh 
keterangan dari para saksi yang 
hadir di persidangan mantan 
Wakil Ketua DPR RI, Azis 
Syamsuddin. Keterangan para 
saksi di sidang tersebut, kata 
Ali, nantinya dianalisis dan 
disimpulkan tim jaksa dalam 
surat tuntutan.

“Berikutnya segera dilaku-
kan analisa keterangan antar 
saksi tersebut dan dituangkan 
dalam analisa fakta surat tun-
tutan jaksa. Sekalipun ada per-
bedaan keterangan antar saksi, 
kami juga berharap seluruh 
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anya tindak pidana korupsi 
berupa penerimaan hadiah 
atau janji terkait pengurusan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 
APBN-P Kabupaten Lam-
pung Tengah Tahun Anggaran 
2017.

KPK kemudian mengelu-
arkan Surat Perintah Penyeli-
dikan Nomor: Sprin.Lidik-45/ 
01/ 02/ 2020 tanggal 17 Feb-
ruari 2020. Di mana, dalam 
surat penyelidikan tersebut 
diduga ada keterlibatan Azis 
dan Aliza Gunado sebagai 
pihak penerima suap.

Azis dan Aliza kemudian 
berupaya agar namanya tidak 

Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah
Jangan Berdasarkan “Like and Dislike”

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi II DPR Mardani 
Ali Sera meminta pemerintah 
mengisi posisi penjabat kepala 
daerah berdasarkan kapasitas 
dan profesionalitas, bukan 
karena suka dan tidak suka.

“Pastikan rekrutmen pen-
jabat kepala daerah didasari 
kapasitas dan profesionalitas, 
tidak boleh like and dislike,” 
kata Mardani saat dihubungi 
wartawan, Selasa (4/1).

Ia  mengingatkan proses 
pengisian penjabat kepala 
daerah mesti transparan dan 
akuntabel. Menurutnya, sangat 
berbaya apabila sosok yang di-
angkat sebagai penjabat kepala 
daerah merupakan sosok yang 
tidak netral.

“Pastikan semua penjabat 
netral dan tidak memihak, 
tidak boleh jadi kaki tangan 
kekuasaan,” kata Mardani.

Ia juga menekankan agar 
penjabat yang diangkat melan-
jutkan pembangunan yang 

telah dilakukan oleh para ke-
pala daerah.

“Wajib melanjutkan pem-
bangunan,” ujarnya.

Sebagai informasi, seban-
yak 101 kepala daerah akan 
habis masa jabatannya dalam 
tahun 2022 ini. Dari 101 kepala 
daerah itu, tujuh di antaranya 
adalah gubernur.

Kepala Pusat Penerangan 
Kementerian Dalam Negeri 
Benni Irwan mengatakan, 
kekosongan jabatan 101 kepala 
daerah itu diselesaikan dengan 
pengangkatan penjabat kepala 
daerah. Hal tersebut merujuk 
pada UU Nomor 10 Tahun 
2016 yang telah disempur-
nakan menjadi UU Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota.

Para penjabat gubernur, 
bupati, dan wali kota bertugas 
hingga terpilihnya kepala dae-
rah defi nitif  melalui Pilkada 
serentak 2024.  mei

diusut dalam penyelidikan 
perkara suap di Lampung Ten-
gah tersebut. Azis berupaya 
meminta bantuan ke Stepanus 
Robin agar tidak dijadikan 
tersangka dengan memberikan 
sejumlah uang suap.

Atas perbuatannya, Azis 
didakwa melanggar Pasal 13 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi seb-
agaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) 
KUHP.  han

JAKARTA (IM) - Jack 
Boyd Lapian dan Titi Sumawi-
jaya dituntut bebas dalam ka-
sus dugaan pencemaran nama 
baik yang dilaporkan pendiri 
Kaskus,  Andrew Darwis,  yang  
sebelumnya disebut melaku-
kan pemalsuan dokumen dan 
tindak pidana pencucian uang 
(TPPU). Jack Boyd Lapian 
mengaku bersyukur atas tun-
tutan bebas tersebut.

“Menyatakan Terdakwa I 
Titi Sukmawijaya Empel dan 
Terdakwa II Jack Boyd Lapian 
tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tin-
dak pidana pencemaran nama 
baik sebagaimana Dakwaan 
Alternatif   maupun Dakwaan 
Alternatif,”  kata jaksa penun-
tut umum Kejari Jaksel, dikutip 
dalam berkas tuntutan, Selasa 
(4/1).

“Menuntut Terdakwa I 
Titi Sukmawijaya Empel dan 
Terdakwa II Jack Boyd Lapian 
dengan Tuntutan Bebas Demi 
Hukum (Vrijspraak),” lanjut 
jaksa.

Tuntutan tersebut diba-
cakan pada Senin (3/1) di 
PN Jaksel, Jl Ampera Raya, 
Jakarta Selatan. Sidang dip-
impin Majelis Hakim Ketua 
Elfi an, Anggota Suharno dan 
Siti Hamidah.

Terdakwa I dan terdakwa 
II didampingi Penasehat Hu-
kum Utomo Karim SH, MH, 
Ombun Sidauruk SH, Bobby 
Worotitjan SH.

Tuntutan bebas terha-
dap kedua terdakwa itu ber-
dasarkan keputusan bersama 
Menteri Komunikasi dan dan 
Informatika RI, Jaksa Agung 
RI dan Kepala Kepolisian RI 
Nomor 229 tahun 2021, No-
mor 154 tahun 2021, Nomor 
KB/2/VI/2021 tanggal 23 
Juni 2021 tentang Pedoman 
Implementasi atas Pasal Ter-
tentu dalam UU Nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik seb-
agaimana telah diubah dengan 
UU Nomor 19 tahun 2016 
tentang perubahan atas UU 
Nomor 11 tahun 2008 ten-
tang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.

Dalam SKB tersebut 
mengharuskan pidana pokok 
(dugaan kasus TPPU dan 
pemalsuan dokumen) harus 
dibuktikan terlebih dahulu 
sebelum memutuskan tindak 
pidana pencemaran nama baik. 
Berikut ini bunyi SKB tersebut 
berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU 
ITE huruf  c dan d tersebut:

Atas tuntutan tersebut, 
Jack Boyd Lapian mengucap 
syukur. Ia berterima kasih atas 
tuntutan bebas yang disampai-
kan jaksa tersebut.

“Saya sebagai terdakwa 
II dan ibu Titi Sukmawijaya 
Empel sebagai terdakwa I 
mendengar putusan pem-
bacaan oleh Jaksa, langsung 
memanjatkan puji syukur ke-
hadiran Tuhan dan menangis 

haru,” ujar Jack Boyd Lapian, 
dalam keterangannya.

Sidang lanjutan pemba-
caan putusan akan kembali 
digelar pada Senin 17 Januari 
2022 di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan.

Sebelumnya diberitakan, 
Jack Boyd Lapian dan Titi 
Sumawijaya didakwa melaku-
kan pencemaran nama baik 
terhadap pendiri Kaskus An-
drew Darwis.

Jaksa mengatakan hal ini 
bermula saat Jack Lapian men-
girimkan pesan kepada An-
drew Darwis. Selanjutnya, Jack 
Lapian disebut menyebarkan 
informasi kepada media ter-
kait pelaporan yang dilakukan 
terhadap Andrew atas kasus 
penipuan.

“Terdakwa dua mengirim-
kan WA (WhatsApp) dengan 
menggunakan alat atau per-
angkat telepon kepada Andrew 
Darwis yang berbunyi, ‘ini 
akan panjang, ruwet, dan bikin 
nama lo naik media minggu 
depan di online juga di media 
cetak, TV’,” kata jaksa sam-
bil membacakan pesan Jack 
Lapian kepada Andrew.

Selanjutnya, Jack Lapian 
dan Titi Sumawijaya disebut 
melakukan pencemaran nama 
baik dalam konferensi pers 
yang digelar. Keduanya me-
nyebut Andrew Darwis diduga 
melakukan pemalsuan dan 
tindak pidana pencucian uang 
(TPPU).  han

Tidak Terbukti Cemarkan Nama Baik
Pendiri Kaskus, Jack Lapian Dituntut Bebas

PTM 100 Persen, KSP Sebut
Warga Sekolah Sudah Siap

JAKARTA (IM) - Kebi-
jakan untuk memberlakukan 
pembelajaran tatap muka 
(PTM) dengan kapasitas 
100 persen sudah memper-
timbangkan kesiapan warga 
sekolah.

Deputi II Kepala Staf  
Kepresidenan RI Abetnego 
Tarigan mengatakan, dari 
hasil monitoring tim Kan-
tor Staf  Presiden (KSP) di 
lapangan, sarana prasarana 
protokol kesehatan (Prokes) 
dan pemahaman warga seko-
lah tentang Covid-19  dinilai 
sudah sangat baik.

“Selain itu capaian vak-
sinasi warga sekolah saat ini 
sudah hampir 100 persen,” 
ujar Abetnego, Selasa (4/1).

Sesuai aturan terbaru ke-
giatan belajar mengajar PTM 
di sekolah boleh melibatkan 
siswa sebanyak 100% mulai 
semester kedua tahun ajaran 
2021/2022. Aturan terse-
but tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) 
Empat Menteri tentang Pem-
belajaran di Masa Pandemi 
Covid-19.

Dengan keluarnya SKB 
4 menteri yang di dalamnya 
mengatur tentang PTM 
tersebut, sekolah bisa meny-
elenggarakan PTM kepada 
seluruh murid dengan tetap 
mengedepankan kesehat-
an dan keselamatan warga 
sekolah sebagai prioritas 

utama.
Alasan lain yang diung-

kap abetnego adalah mence-
gah terjadinya loss learning 
(kehilangan belajar) akibat 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
yang sudah berjalan hampir 
dua tahun.

 “Selama pandemi kondisi 
pendidikan di Indonesia bisa 
dikatakan tertinggal diband-
ing dengan negara-negara 
lain, ini yang harus kita kejar,” 
kata Abetnego.

Pembelajaran jarak jauh 
yang diterapkan di masa 
pandemi, dinilai memberi-
kan beban psikologis dan 
merubah pola belajar peserta 
didik. Terlebih lagi keter-
ampilan orang tua dalam 
mendampingi dan mengajar 
peserta didik tidak semua ses-
uai dengan standar pendidik.

Atas alasan tersebut, 
menurut Abetnego, KSP 
ikut mendorong pemerintah 
untuk memberlakukan PTM 
100 persen dengan penga-
wasan ketat, yakni melalui 
pemeriksaan surveilans ter-
hadap warga sekolah secara 
acak dan rutin kerja sama 
sekolah, Dinas Pendidikan 
(Disdik), dan Dinas Kes-
ehatan (Dinkes).

“Sehingga nanti jika dite-
mukan kasus baru bisa segera 
dimitigasi dan cepat diambil 
langkah pengendaliannya,” 
tutur Abetnego.  mei

JAKARTA  (IM) - Man-
tan Direktur Pemeriksaan 
dan Penagihan Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) Angin 
Prayitno membantah semua 
dakwaan yang disampaikan 
jaksa penuntut umum (JPU) 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

Bantahan itu disampaikan 
saat sidang yang digelar di 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Jakarta, 
Selasa (4/1).  Angin dida-
kwa menerima suap untuk 
merekayasa kewajiban pajak 
sejumlah pihak.

“Jadi bagaimana menurut 
terdakwa terkait dakwaan ini? 
Merasa bersalah atau tidak?,” 
tanya hakim ketua Fahzal 
Hendri.

“Tidak yang mulia,” jaw-
ab Angin.

Lalu Fahzal menanyakan 
kembali sikap Angin terkait 
dakwaan pada perkara ini.

“Berarti apa yang didak-
wakan itu tidak ada?,” sebut 
Fahzal.

“Tidak ada yang mulia,” 
jawab Angin.

Dalam perkara ini Angin 
didakwa menerima suap se-
nilai Rp 57 miliar untuk mer-
ekayasa sejumlah kewajiban 

pajak. Jaksa menduga suap 
itu diberikan oleh sejumlah 
pihak. Pertama, dua orang 
konsultan pajak PT Gunung 
Madu bernama Aulia Imran 
Magribi dan Ryan Ahmad 
Ronas.

Kedua, kuasa Bank Pan 
Indonesia (Panin) Veronika 
Lindawati. Ketiga konsultan 
PT Jhonlin Baratama, Agus 
Susetyo.

“Jadi dakwaan ini apa? 
Musibah saja?,” Tanya Fahzal.

“Betul yang mulia,” kata 
Angin menjawab hakim.

Dalam perkara ini Angin 
diduga melakukan tindak ko-
rupsi bersama dengan man-
tan Kepala Sub Direktorat 
Kerja Sama dan Dukungan 
Pemeriksaan DJP, Dadan 
Ramdani. Keduanya didakwa 
Pasal 12 Huruf  a atau Pasal 
11 jo Pasal 18 Undang-Un-
dang (UU) Nomor 31 Tahun 
1999 sebagaimana diubah 
dalam UU Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo 
Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 
65 Ayat 1 KUHP. Sidang lan-
jutan dengan agenda pemba-
caan tuntutan akan dilakukan 
Selasa (11/1) pecan depan.  

 han

Bantah Dakwaan, Terdakwa Suap Pajak
Angin Prayitno Anggap Kasusnya Musibah

Pimpinan DPR Pastikan
RUU TPKS Segera Dirampungkan

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua DPR RI Sufmi Dasco 
Ahmad menanggapi Presiden 
Joko Widodo yang meminta 
agar RUU Tindak Pidana Ke-
kerasan Seksual (RUU TPKS) 
segera disahkan. Dasco me-
mastikan pihaknya akan segera 
merampungkan pembahasan 
undang-undang tersebut.

“DPR RI yang pertama 
menyambut baik atas atensi 
yang disampaikan oleh Pres-
iden RI Joko Widodo,” ujar 
Dasco kepada wartawan, Se-
lasa (4/1).

Rencananya RUU TPKS 
akan dibawa ke dalam rapat 
badan musyawarah (bamus) 
untuk segera disepakati ma-
suk rapat paripurna pada awal 
masa sidang mendatang.

“Yang kedua, perlu kami 
sampaikan bahwa dalam rapat 
paripurna mendatang, setelah 
pembukaan kami akan menga-
dakan rapat bamus untuk ke-
mudian menyepakati undang-
undang itu dibawa ke dalam 
rapat paripurna,” kata Dasco.

Kemudian, draf  RUU 
TPKS akan segera dikirim ke 
pemerintah agar memperoleh 
surat presiden (surpres) beser-
ta daftar inventarisasi masalah 

(DIM).
Dasco menegaskan parle-

men tidak menghambat penge-
sahan payung hukum kasus 
kekerasan seksual tersebut. 
Menurutnya, RUU TPKS 
belum disahkan hingga kini 
lantaran menghindari cacat 
prosedur jika tak sesuai me-
kanisme pembentukan perun-
dang-undangan.

“Jadi tidak betul bahwa 
kemudian DPR menghambat, 
tapi bahwa mekanisme yang 
ada di DPR terutama itu harus 
dibawa ke rapat pimpinan dan 
bamus sementara harmonisasi 
belum selesai dari Baleg kema-
rin,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, 
Presiden Jokowi berharap 
RUU TPKS segera disahkan. 
Jokowi meminta substansi 
dalam UU tersebut fokus 
pada perlindungan korban 
kekerasan seksual.

“Sehingga proses pem-
bahasan bersama nanti lebih 
cepat, masuk ke pokok-pokok 
substansi untuk memberikan 
kepastian hukum serta menja-
min perlindungan bagi korban 
kekerasan seksual,” ujar Jokowi 
dalam keterangannya, Selasa 
(4/1).  mei

SIDANG PUTUSAN
KASUS ASABRI

Terdakwa kasus dugaan ko-
rupsi pengelolaan dana ASA-
BRI Letnan Jenderal TNI (Purn) 
Sonny Widjaja (kiri) dan Mayor 
Jenderal TNI (Purn) Adam 
Damiri (kanan) bersiap meng-
ikuti sidang dengan agenda 
pembacaan vonis di Peng-
adilan Tipikor, Jakarta, Selasa 
(4/1).

PENGUMUMAN
RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI

Sehubungan dengan pembubaran PT. GENESIS NETWORKS (dalam likuidasi) 
berdasarkan Akta No. 06 tanggal 14-10-2021, dengan ini diumumkan bahwa 
Likuidator menyediakan laporan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi 
di alamat di bawah ini. Pihak yang berkepentingan dapat mengambil laporan 
tersebut dan mengajukan keberatannya dalam jangka waktu paling lambat 60 
hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke:

Ervina Cahyadi (Likuidator)
SOHO CAPITAL @Podomoro City Lt. 16 Suite SC-1606A,

Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

CAPAIAN VAKSINASI COVID-19
HINGGA AKHIR 2021

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin Co-
vid-19 dosis satu kepada anak saat vaksinasi 
khusus untuk Taman Kanak-kanak (TK)/Paud/
Raudhotul Athfal (RA) di TK Kartika X-16, 
Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (4/1). 
Peme rintah mencatat per 31 desember 2021 
telah berhasil menyuntikkan 280 juta dosis 
vaksin Covid-19 yang terdiri dari dosis satu 
mencapai 165,2 juta dosis, dosis dua mencapai 
113,8 juta dosis dan dosis tiga mencapai 1,3 
juta dosis.
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PENGUMUMAN TIM LIKUIDATOR
 PT PUKUAFU INDAH (DALAM LIKUIDASI)

TENTANG LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN PERSEROAN
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pukuafu Indah, berkedudukan di 
Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan sejak 
tanggal 31 Desember 2021dan untuk pemberesan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
terhadap Perseroan telah ditunjuk Tim Likuidator yaitu Sdr. Anthony L.P. Hutapea, S.H., 
M.H. dan Sdri. Pujatmi, S.H.
Merujuk ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, apabila terdapat para pihak/kreditor yang masih mempunyai tagihan 
terhadap Perseroan dapat segera menghubungi dan mengajukan tagihannya kepada Tim 
Likuidator dengan membawa bukti-bukti yang sah/dokumen asli tagihan dalam jangka 
waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, pada kantor Tim 
Likuidator yang beralamat di:

Anthony LP Hutapea & Associates
 

Ruas D7, Jakarta Utara 14410
Telp. (021) 22604267, 22604268

dengan tembusan disampaikan kepada :
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq. Direktur Perdata 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said 
Kav. 6-7, Jakarta Selatan.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 5 Januari 2022
Tim Likuidator

PT Pukuafu Indah (DalamLikuidasi)
Ttd.

Anthony L.P.Hutapea, S.H., M.H. Pujatmi, S.H.

PENGUMUMAN
Bahwa akan dilakukan pengambilalihan 
hak lebih dari 50% (lima puluh persen) 
saham dalam PT. BUMI REKSA PAJAJARAN, 
berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”). 
Keberatan disampaikan secara tertulis ke 
alamat Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua       
No. 27, Jakarta Barat.
dengan tembusan kepada Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi 
Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said 
Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 
selambat-lambatnya 14 hari sejak 
pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi 
ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 5 Januari 2022
Direksi Perseroan 

Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat 

diperoleh pada alamat Perseroan tersebut 
di atas

PENGUMUMAN
Bahwa akan dilakukan pengambilalihan hak 
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham 
dalam PT. BUMI REKSA HALMAHERA, 
berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”).
Keberatan disampaikan secara tertulis ke 
alamat Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua      
No. 27, Jakarta Barat.
dengan tembusan kepada Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi 
Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said 
Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 
selambat-lambatnya 14 hari sejak 
pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi 
ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 5 Januari 2022
Direksi Perseroan 

Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat 

diperoleh pada alamat Perseroan tersebut 
di atas

PENGUMUMAN
Bahwa akan dilakukan pengambilalihan hak 
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham 
dalam PT. SHORE, berkedudukan di Jakarta 
Barat (“Perseroan”). 
Keberatan disampaikan secara tertulis ke 
alamat Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua       
No. 27, Jakarta Barat.
dengan tembusan kepada Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi 
Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said 
Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 
selambat-lambatnya 14 hari sejak 
pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi 
ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 5 Januari 2022
Direksi Perseroan 

Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat 

diperoleh pada alamat Perseroan tersebut 
di atas
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