
RAPAT PARIPURNA RUU TPKS
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) 
menerima dokumen pendapat dari 
anggota fraksi PDIP Riezky Aprilia 
(kedua kiri) yang disaksikan oleh 
Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel 
(kiri) dan Lodewijk F Paulus (kedua 
kiri) pada Rapat Paripurna ke-13 
DPR RI Masa Persidangan III Tahun 
Sidang 2021-2022 yang beragen-
dakan mendengarkan Pendapat 
Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul 
Inisiatif Badan Legislasi DPR RI ten-
tang Penghapusan Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (RUU TPKS), 
dilanjutkan dengan pengambilan 
keputusan menjadi RUU Usul DPR 
RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, 
Selasa (18/1). Dalam rapat tersebut 
DPR mengesahkan RUU TPKS 
menjadi RUU Inisiatif DPR RI.
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KPK Minta Pihak-pihak yang Kecipratan Uang
dari Korupsi Tanah Munjul Mengembalikannya
Diduga, tidak sedikit pihak yang kecip-
ratan uang panas proyek pengadaan 
lahan di kawasan Munjul, Jakarta 
Timur. Mereka pun diminta agar segera 
mengembalikan lewat mekanisme yang 
sudah ada.

Adrian (TA), Wakil Direktur 
PT Adonara Propertindo, 
Anja Runtuwene (AR), serta 
Direktur PT Aldira Berkah 
Abadi Makmur (ABAM), Rudy 
Hartono Iskandar (RHI). 
Rudy Hartono. Selain itu, satu 
korporasi yang juga ditetapkan 
tersangka dalam perkara ini 
yaitu, PT Adonara Proper-
tindo (AP).

Dalam perkara ini, Yoory 
Pinontoan disebut melakukan 
kesepakatan dengan Anja 
berkaitan dengan pembe-
lian lahan di daerah Munjul, 
Pondok Rangon, Cipayung, 
Jakarta Timur, pada 8 April 
2019. Yorry disebut sebagai 
pihak pembeli. Sedangkan 
Anja merupakan pihak penjual 
tanah.

Setelah dilakukan kes-
epakatan, terjadi pembayaran 
awal sebesar 50 persen atau 
sejumlah Rp108,9 miliar ke 
rekening bank milik Anja 
Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa wak-
tu kemudian, atas perintah 
Yoory, dilakukan pembayaran 
oleh Perumda Pembangunan 
Sarana Jaya kepada Anja 
Runtunewe sebesar Rp43,5 
miliar.

KPK menemukan dugaan 
perbuatan melawan hukum 
berkaitan dengan pengadaan 

Diduga tidak sedikit pihak yang kecip

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengirimkan pesan 
tegas kepada para pihak yang 
turut menikmati uang haram 
terkait pengadaan lahan di 
Munjul, Pondok Rangon, 
Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam pesannya, KPK 
meminta agar para pihak yang 
turut kecipratan uang korupsi 
terkait pengadaan tanah di 
Munjul untuk segera mengem-
balikan ke negara.

“KPK mengingatkan pi-
hak-pihak yang diduga turut 
menikmati uang yang berkai-
tan dengan perkara dimaksud 
agar kooperatif  mengem-
balikan kepada kas negara,” 
kata Plt Juru Bicara KPK, Ali 
Fikri melalui pesan singkatnya, 
Selasa (18/1).

Ali menjelaskan, para 
pihak dapat mengembalikan 
uang panas tersebut den-
gan berbagai mekanisme. 

Diduga, tidak sedikit pihak 
yang kecipratan uang panas 
terkait proyek pengadaan 
lahan di kawasan Munjul, 
Jakarta Timur.

“Dapat dilakukan melalui 
Jaksa KPK yang mekanisme-
nya tentu sudah ada aturan 
khusus di KPK soal tata cara 
pengembalian uang terkait 
perkara baik dari saksi maupun 
terdakwa,” kata Ali.

Sejauh ini, KPK baru 
menetapkan empat orang 
dan satu korporasi sebagai 
tersangka kasus dugaan ko-
rupsi terkait pengadaan lahan 
di Munjul, Pondok Rangon, 
Cipayung, Jakarta Timur. Ada-
pun, empat orang tersangka 
itu yakni mantan Direktur 
Utama (Dirut) Perusahaan 
Umum Daerah (Perumda) 
Pembangunan Sarana Jaya, 
Yoory C Pinontoan (YRC).

Kemudian, Direktur PT 
Adonara Propertindo, Tommy 

JAKARTA (IM) K i Did tid k dikit ih k

IDN/ANTARA

tanah di Munjul tersebut. 
Adapun, perbuatan melawan 
hukum tersebut meliputi, 
tidak adanya kajian kelayakan 
terhadap objek tanah, tidak 
dilakukannya kajian appraisal 
dan tanpa didukung kelengka-
pan persyaratan sesuai dengan 
peraturan terkait.

Kemudian, beberapa pros-
es dan tahapan pengadaan 
tanah juga diduga kuat di-
lakukan tidak sesuai SOP 
serta adanya dokumen yang 
disusun secara backdate, serta 
adanya kesepakatan harga awal 

antara pihak Anja Runtunewe 
dan Periksa PT Sarana Jaya 
sebelum proses negosiasi di-
lakukan.

Perbuatan itu kemudian 
diduga mengakibatkan keru-
gian negara sekira Rp152,5 
miliar. Saat ini, para tersangka 
tersebut sedang menjalani 
proses persidangan di Penga-
dilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. KPK 
membuka peluang menjerat 
pihak lain yang diduga terlibat 
dalam perkara ini.  han

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi I DPR RI dari 
Fraksi  PDI Per juangan 
(PDIP) Mayjen TNI (Purn.) 
Tubagus Hasanuddin meng-
kritisi pernyataan Anggota 
Komisi III DPR yang juga 
rekan satu fraksinya, Arteria 
Dahlan, yang meminta agar 
Jaksa Agung mecopot  Ke-
pala Kejaksaan Tinggi (Ka-
jati) yang berbahasa Sunda 
saat rapat.

TB Hasanuddin meng-
ingatkan agar Arteria tidak 
arogan dalam mengeluarkan 
pendapatnya. Ia juga menilai, 
pernyataan Arteria itu terlalu 
berlebihan dan dapat melukai 
perasaan masyarakat Sunda.

“Usulan saudara Arteria 
yang meminta agar Jaksa 
Agung memecat seorang Ka-
jati karena menggunakan Ba-
hasa Sunda, menurut hemat 
saya berlebihan dan dapat 
melukai perasaan masyarakat 
Sunda,” kata Hasanuddin ke-
pada wartawan, Selasa (18/1).

Anggota legislatif  berda-
rah Sunda ini menegaskan, 
pada umumnya, seseorang 
yang dipecat dari jabatannya 
itu disebabkan karena yang 

bersangkutan telah melaku-
kan pelanggaran pidana berat 
atau kejahatan yang mema-
lukan.

“Pernyataan saudara Ar-
teria ini seolah-olah mengin-
dikasikan bahwa menggu-
nakan bahasa daerah (Sunda) 
dianggap telah melakukan 
kejahatan berat dan harus 
dipecat,” ujar politisi dari 
daerah pemilihan Dapil IX 
Jabar ini.

Menurut Hasanuddin, 
mungkin pada saat rapat ada 
pembicaraan yang tak resmi 
sehingga menggunakan ba-
hasa Sunda atau bahasa daerah 
lain. Tetapi, TB Hasanuddin 
mengusulkan agar sebaiknya 
Kajati tersebut diingatkan 
saja dan tidak perlu diusulkan 
untuk dipecat layaknya seorang 
penjahat.

“Kenapa harus dipecat 
seperti telah melakukan keja-
hatan saja? Saya ingatkan seb-
agai anggota DPR sebaiknya 
berhati-hati dalam berucap 
dan bersikap. Jangan bert-
ingkah arogan! Ingat, setiap 
saat rakyat akan mengawasi 
dan menilai kita,” pesannya. 

 han

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda
Dicopot, TB Hasanuddin: Jangan Arogan

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri
Batu Bara di Samarinda

JAKARTA (IM) - TNI 
Angkatan Laut (AL) menang-
kap 8 kapal pencuri batu bara 
dan mengamankan 47 ABK, 
di daerah Muara Kembang 
Buoy 17 Samarinda, Kali-
mantan Timur, Senin (17/1

Saat penangkapan itu, 
TNI AL mengerahkan 3 
unit speed dari Pos TNI AL 
(Posal) Anggana dan Pos 
Pengamat (Posmat) Muara 
Pegah. Barang bukti yang 
diperoleh dari penangkapan 
tersebut yakni batu bara se-
berat 31 Ton.

Aksi penangkapan terse-
but dipimpin langsung oleh 
Danlanal Balikpapan Kolo-
nel Laut (P) Siswo Widodo. 
Penangkapan sendiri terjadi 
sekira pukul 21.10 WITA.

“Mereka disergap saat 
sedang beraksi memindahkan 
batubara dari tongkang ke 
kapal motor,” jelas Dispenal 
melalui keterangan tertulis 
yang diterima, Selasa (18/1).

Dispenal menuturkan, 
kegiatan ini merupakan tin-
dak lanjut dari video viral 

mengenai pencurian batuba-
ra. Serta mendukung arahan 
Kepala Staf  Angkatan Laut 
(KSAL) Laksamana TNI 
Yudo Margono dan mendu-
kung kebijakan pemerintah 
yaitu 25 persen batubara 
untuk lokal.

“Para pelaku pencurian 
merupakan masyarakat lokal 
dan sebagian pendatang yang 
bekerja sebagai cleaning tong-
kang batubara yang selesai 
muat dari vessel dan proses 
kembali,” ungkapnya.

Saat ini seluruh kapal 
motor dan kru disandarkan di 
Posal Anggana dikarenakan 
merupakan Posal terdekat 
dari lokasi untuk tindak lan-
jut. Sesuai prosedur maka 
akan ditindak lanjuti sesuai 
aturan dan hukum yang ber-
laku dengan berkoordinasi 
dengan Dinas Hukum TNI 
AL untuk penyidikan.

“Mengingat ukuran 8 kapal 
yang beragam dari mulai 4 GT 
sampai paling besar 28 GT, 
sehingga perlu adanya pendala-
man,” tandasnya.  mei

JAKARTA (IM) – Pena-
hanan Bupati Kolaka Timur 
nonaktif  Andi Merya Nur 
akan dipindahkan ke Lapas 
Perempuan Kelas III Kendari. 
Andi Merya Nur merupakan 
terdakwa suap proyek dana 
hibah Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB).

Keputusan pemindahan 
lokasi penahanan dibuat ber-
dasarkan penetapan Majelis 
Hakim Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) pada 
Pengadilan Negeri (PN) Kend-
ari.

Juru Bicara (Jubir) Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Ali Fikri mengatakan, 
tim Jaksa telah selesai melak-
sanakan penetapan Majelis 
Hakim terkait Andi Merya 
Nurke. Proses pemindahan 
dilakukan dengan pengawalan 
disiplin oleh tim petugas KPK.

“Adapun tujuan pemin-
dahan tempat tahanan ini, 
agar proses persidangan dapat 
dilakukan secara tatap muka 
langsung didalam persidan-
gan,” ujar Ali Fikri dalam  ket-
erangan tertulis yang diterima 
wartawan, Selasa (18/1).

Ali menjelaskan bahwa 
pelaksanaan sidang perdana 
dilakukan melalui acara pem-
bacaan surat dakwaan Jaksa. 
Pelaksanaan sidang dimulai 
pada hari Selasa (25/1) pukul 
10.00 WITA, bertempat di PN 
Tipikor Kendari.

Sebagai informasi, KPK 
telah menetapkan Andi Merya 
Nur (AMN) dan Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kolaka Timur 
Anzarulla (AZR) tersangka 
dugaan suap terkait proyek 
yang berasal dari dana hibah 

BNPB.
Atas perbuatannya, Anza-

rullah selaku pemberi disang-
kakan melanggar Pasal 5 Ayat 
(1) huruf  a atau Pasal 5 Ayat (1) 
huruf  b atau Pasal 13 Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi.

 Sedangkan, Andi selaku 
penerima disangkakan melang-
gar Pasal 12 huruf  (a) atau 
Pasal 12 huruf  (b) atau Pasal 
11 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 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  mei

Bupati Nonaktif Kolaka Timur
Dipindah ke Lapas Kelas III Kendari

Ridwan Kamil dan Istri Dukung
Vonis Mati Bagi Herry Wirawan

BANDUNG (IM)  – 
Herry Wirawan, terdakwa 
pemerkosa belasan santriwati 
hingga hamil dan beberapa 
di antaranya sampai mela-
hirkan akan menyampaikan 
nota pembelaan (pledoi) atas 
perbuatan bejat yang telah 
dilakukannya. Sebelumnya, 
Jaksa menuntut Herry dengan 
ancaman hukuman mati.

Selain menyampaikan 
pembelaan secara langsung, 
pledoi akan disampaikan 
secara tertulis oleh penga-
caranya dalam persidangan 
yang bakal digelar di Penga-
dilan Negeri (PN) Bandung, 
Jalan LRE Martadinata, Kota 
Bandung, Kamis (20/1).

Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil pun menyam-
paikan harapannya. Melalui 
akun Twitternya, pria yang 
akrab disapa Kang Emil, 
berharap, Herry mendapat-
kan hukuman setimpal, agar 
peristiwa serupa tidak teru-
lang kembali.

“Semoga akhirnya ke-
adilan hadir bagi para kor-

ban kejahatan luar biasa ini 
dan menjadi pelajaran bagi 
mereka yang melakukan ke-
jahatan serupa. Amin,” tulis 
Kang Emil seperti dilihat, 
Selasa (18/1).

Ungkapan serupa sebe-
lumnya disampaikan istri 
Ridwan Kamil yang juga 
Bunda Forum Anak Dae-
rah, Atalia Praratya Ridwan 
Kamil. Menurutnya, tuntu-
tan hukuman mati kepada 
Herry sudah sesuai keinginan 
publik.

Atalia menilai, sebagai 
Jaksa Penuntut Umum (JPU), 
Kepala Kejaksaan Tinggi 
Negeri (Kajati) Jabar, Asep 
Nana Mulyana telah tepat 
memberikan tuntutan itu. 
Dia juga menganggap bahwa 
tuntutan itu sangat maksimal 
Herry.

Dikatakan Atalia, tuntu-
tan hukuman mati terhadap 
Herry dapat menjadi contoh 
bahwa tindak asusila terhadap 
anak harus diberikan huku-
man yang maksimal, agar 
menimbulkan efek jera. han

JAKARTA (IM) - Lima 
narapidana Lembaga Pema-
syarakatan (Lapas) Banceuy, 
Jawa Barat, yang berisiko tinggi 
dipindah ke Lapas Khusus Kelas 
IIA Karanganyar, Nusakamban-
gan, pada Senin (17/1) sekitar 
pukul 22.30 WIB.

Salah satu narapidana yang 
dipindahkan ke Lapas Nu-
sakambangan tersebut meru-
pakan terpidana mati atas 
perkara penyelundupan nar-
koba, Alwi Abdul Majid.

Pemindahan tersebut ber-
dasarkan instruksi Direktur 
Keamanan dan Ketertiban 
(Kamtib) Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan (Ditjenpas) 
dan surat Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) Jawa Barat 
Nomor: W.11.PK.01.05.09-
929 perihal Permohonan Izin 
Pemindahan narapidana atas 
nama Alwi Abdul Majid, dkk.

Mereka dipindah guna 
mengurangi dampak gang-
guan kamtib di Lapas Ban-
ceuy. Kepala Lapas (Kalapas) 
Banceuy, Tri Saptono Sam-
budji  menjelaskan, nara-
pidana yang dipindahkan ke 
Lapas Nusakambangan terse-
but terjerat kasus narkotika. 
Empat orang di antaranya 
divonis pidana lebih dari 15 

tahun penjara. Sedangkan 
satu orang lainnya, divonis 
hukuman mati.

“Pemindahan narapidana 
dikawal empat anggota Bri-
gade Mobil (Brimob) dan 
enam petugas Lapas dipimpin 
Kepala Subseksi (Kasubsi) 
Kamtib dan Kasubsi Registrasi 
dengan menggunakan bus mi-
lik Brimob,” ujar Tri Saptono 
Sambudji melalui keterangan 
resminya, Selasa (18/1).

Pihak Lapas sebelumnya 
telah menyiapkan adminis-
trasi pemindahan narapidana, 
termasuk memeriksa keleng-
kapan berkas narapidana. Pen-
jemputan dari kamar hunian 
dilakukan regu pengamanan 
dipimpin langsung Kalapas 
Banceuy.

Selanjutnya, narapidana 
diambil sidik jari serta dilaku-
kan pengecekan kesehatan 

dan swab antigen. Hasil an-
tigen para narapidana terse-
but negatif  Covid-19. Lantas, 
narapidana dimasukkan ke bus 
dengan aman dan tertib.

Kemudian, sekira pukul 
08.00 WIB pagi tadi, rom-
bongan narapidana tiba di 
Nusakambangan. Para nara-
pidana dilakukan serah terima 
oleh Kasubsi Registrasi Lapas 
Banceuy kepada Kepala Seksi 
Pembinaan Narapidana Lapas 
Khusus Karanganyar.

“Kami harap pemindahan 
ini mengurangi dampak gang-
guan kamtib dan kelebihan 
kapasitas di Lapas Banceuy. 
Ini juga untuk meningkatkan 
koordinasi antar Lapas men-
genai pemindahan narapidana 
sehingga terjalin komunikasi 
yang baik dan dapat mengen-
dalikan isi hunian,” ungkap 
Tri.  han

5 Napi Lapas Banceuy Berisiko Tinggi
Dipindah ke Lapas Nusakambangan

LAPORAN AKHIR TAHUN DEWAS KPK
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan 
Panggabean (tengah), didampingi Anggota De-
wan Pengawas KPK Harjono (kiri), Syamsuddin 
Haris (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) 
dan Indriyanto Seno Adji (kanan) berfoto ber-
sama saat memberikan keterangan kepada 
wartawan mengenai Laporan AkhirTahun De-
was KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi 
KPK, Jakarta, Selasa (18/1). Dewan Pengawas 
Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas 
KPK telah menerima dan menindaklanjuti 238 
surat pengaduan selama 2021 dan menerima 
sekitar 238 pengaduan terkait kerja KPK.
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PENGUMUMAN
PT. MOJOFAIRE, suatu perseroan 
terbatas yang didirikan berdasarkan 
hukum negara Republik Indonesia 
dan berkedudukan di Jakarta 
Selatan (“Perseroan”), dengan ini 
mengumumkan rencana akuisisi 
pada Perseroan.
Pihak manapun yang memiliki 
keberatan atas rencana akuisisi ini 
dapat menyampaikan keberatan ke 
alamat di bawah ini dalam waktu 14 
(empat belas) hari terhitung sejak 
tanggal pengumuman ini:

Gedung Cyber 2 tower lt 18  
JL. HR. Rasuna Said, Blok X-5 

Kav 13, Kota Adm Jakarta Selatan, 
Provinsi DKI Jakarta 

Jakarta, 19 Januari 2022
Direksi

PT. MOJOFAIRE

PENGUMUMAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PT IPS TEKNOKRAFT INDONESIA  

(DALAM LIKUIDASI)
Bersama ini kami umumkan bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham PT IPS TEKNOKRAFT INDONESIA yang ditandatangani 
terakhir tertanggal 22 Desember 2021, telah diputuskan antara lain sebagai 
berikut :
- Menyetujui Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, berdasarkan :

a. laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh) tidak 
sepenuhnya meyakinkan dan karenanya akan diperbaiki dengan bantuan 
dari pihak penyedia jasa eksternal.

b. berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31-12-
2020 (tigapuluh satu Desember tahun duaribu duapuluh), Perseroan 
mengalami kerugian. 

c. Perkiraan arus kas dan pesanan Perseroan untuk tahun 2021 (duaribu 
duapuluh satu) tidak menjanjikan perubahan yang menguntungkan bagi 
Perseroan. 

- Menyetujui menunjuk sebagai likuidator Perseroan (“Likuidator”), yaitu Tuan 
ACHMAD ANDY RIFAI dan Tuan I NYOMAN TRISNA SUMARYANTA dan 
memberikan kepada Likuidator seluruh kewenangan yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seorang likuidator.

Bersama ini kami informasikan kepada seluruh kreditur Perseroan yang masih 
memiliki tagihan kepada Perseroan bahwa tagihan dapat diajukan kepada 
“Likuidator” di alamat: Cibis Eight Building 5th Floor Unit 11, Cibis Business Park, 
Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560.
Tagihan harus diajukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti/dokumen-
dokumen pendukung tagihan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
tanggal pengumuman ini.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) 
huruf 2 UUPT.

Jakarta, 19 Januari 2022
Likuidator

Tuan ACHMAD ANDY RIFAI dan 
Tuan I NYOMAN TRISNA SUMARYANTA

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY GARUDA FUND  
PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA 
EQUITY GARUDA FUND dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak 
Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY 
GARUDA FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut. 
a. perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang 

semula “batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebesar 
Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya 
adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)” menjadi “batas 
minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar    
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)”;

b. perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan 
yang semula “Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi” 
menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi”; 

c. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang 
semula “Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)” menjadi “Rp 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah)”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana 
yang bersangkutan” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap 
transaksi”.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan 
Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan 
REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY GARUDA FUND serta pihak-pihak yang 
berkepentingan.

Jakarta, 19 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

KING AUTOCARE 
Iron Remover (100 ml)

KING AUTOCARE Iron Remover (100 ml) Cairan 
pembersih mobil untuk menghapus oksidasi parah, 
cacat &  karat, Ideal & aman digunakan pada 
permukaan berbahan aluminium, kuningan, 
tembaga, nikel, serta stainless steel.

Tidak dianjurkan untuk permukaan berbahan emas, 
chrome / logam yang dicat
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