
GERAKAN PENANAMAN POHON 
HUT KE-49 PDI PERJUANGAN

Ketua DPP PDI Perjuangan Bi-
dang Hukum, HAM dan Perun-
dang-Undangan Yasonna Laoly 
(tengah) bersama Anggota DPR 
Krisdayanti (kiri) dan Sekretaris 
DPD PDI Perjuangan Provinsi 
Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara 
(kanan) mengucapkan yel-yel 
saat gerakan penanaman pohon 
untuk memperingati HUT ke-49 
PDI Perjuangan di Pantai Bukit 
Muntig Siokan, Sanur, Denpasar, 
Bali, Minggu (23/1). Kegiatan 
yang digelar serentak di lima 
lokasi di Bali tersebut menanam 
21.000 bibit pohon bakau dan 
500 bibit pohon cemara udang 
untuk menjaga kelestarian alam 
dan sebagai program penghi-
jauan di Pulau Dewata.

2 PolhukamINTERNATIONAL MEDIA, SENIN 24 JANUARI 2022

BPIP: Salam Pancasila Bukan
Pengganti Salam Keagamaan
Salam Pancasila adalah salam yang 
menjembatani dan menjadi titik temu 
bagi rakyat tanpa melihat latar be-
lakang apa pun. Pengucapannya di 
ranah publik servis.

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
Minggu (23/1).

Dalam buku yang diterbit-
kan Penerbit Suka Pers UIN 
Suka Yogyakarta itu, Yudian 
menjelaskan beberapa hal sen-
sitif  secara keagamaan, di an-
taranya Salam Pancasila bukan 
untuk mengganti salam umat 
Islam, yaitu Assallamualaikum.

“Melainkan salam dalam 
hubungan kemanusiaan. Jika 
kita menyapa pemeluk aga-
ma lain dengan salam agama 
kita, itu membebani mereka. 
Demikian pula mengucapkan 
salam Om Swastiastu, kita di-
tuduh masuk Hindu,” katanya.

Yudian mengingatkan, 
Salam Pancasila adalah salam 
yang menjembatani dan men-
jadi titik temu bagi rakyat tanpa 
melihat latar belakang apa pun. 
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YOGYAKARTA (IM) 
- Kepala Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP), 
Yudian Wahyudi menegaskan 
bahwa Salam Pancasila yang 
sempat menimbulkan pro dan 
kontra di masyarakat, bukan 
dimaksudkan sebagai peng-
ganti salam keagamaan. Salam 
Pancasila dimaksudkan sebagai 
salam kebangsaan.

“Salam Pancasila meru-
pakan bentuk jalan tengah 

kebangsaan yang terbebas 
dari dampak teologis. Salam 
Pancasila tidak dimaksudkan 
sebagai pengganti salam ke-
agamaan,” kata Yudian saat 
menghadiri acara bedah karya 
Dosen Universitas Islam Neg-
eri (UIN) Sunan Kalijaga Yo-
gyakarta, Khoirul Anam yang 
berjudul “Salam Pancasila: 
Sebagai Salam Kebangsaan, 
Memahami Pemikiran Kepala 
BPIP RI,” di kampus UIN 
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Pengucapannya di ranah publik 
servis bertujuan agar bangsa 
Indonesia tetap bersatu, tidak 
pecah, dan mendapatkan pa-
hala dari Allah SWT.

“Salam Pancasila adalah 
perbuatan adat yang jika din-
iati ibadah akan mendapatkan 
pahala,” katanya.

Sementara itu, Rektor 
UIN Sunan Kalijaga Yog-
yakarta Prof  Phil Al Makin 
mengatakan, Yudian Wahyudi 
memiliki penafsiran yang baik 
tentang agama dan kebangsaan 
sehingga pihaknya yakin Salam 
Pancasila sebagai Salam Ke-
bangsaan sudah melalui laku 
spiritual Kepala BPIP untuk 
bangsa Indonesia.

Sementara itu, penulis 
buku, Khoirul Anam men-
gatakan, buku ini adalah klari-
fi kasi dari Kepala BPIP dalam 
pertarungan wacana Islam 
fundamentalis dengan ideologi 
Pancasila sebagai ideologi yang 
dianggap paling luhur.

“Saya tidak masuk ke ra-
nah politik karena yang me-
nyatakan kontra berada di sisi 
oposisi. Buku ini tidak bisa 
menghadirkan analisa men-
dalam soal itu,” katanya.

Kedua, berita bahwa Ke-
pala BPIP ingin dan akan 
mengganti salam keagamaan 
umat Islam dengan Salam Pan-

casila sama sekali tidak benar 
karena Kepala BPIP hanya 
mengusulkan perlunya salam 
kebangsaan yang bisa menjadi 
titik temu semua agama, serta 
bisa diterima masyarakat In-
donesia.

Ketiga, ada beberapa ala-
san yang menjadikan Kepala 
BPIP mengusulkan perlu-
nya salam kebangsaan ‘Salam 
Pancasila’ sebagai salam di 
ranah publik, di antaranya 
perbedaan pendapat di kalan-
gan ulama mengenai hukum 
mengucapkan salam lintas 
agama dengan memakai re-
daksi enam agama.

Sedangkan Dosen Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Is-
lam UIN Yogyakarta Munawar 
Ahmad mengatakan, bahwa sa-
paan ‘Salam Pancasila’ sebagai 
“greeting” dari agama yang 
plural, budaya yang plural, dan 
komunitas plural yang ada di 
Indonesia untuk mencapai ke-
tahanan komunikatif  berdasar 
teori Hebermas.

“Salam Pancasila sebagai 
Salam Kebangsaan ini perlu 
terus disosialisasikan karena 
menyerukan persatuan yang 
diperintahkan oleh Allah 
SWT,” kata Direktur Pusat 
Studi Pemikiran Pancasila yang 
juga Staf  Ahli MPR RI Syaiful 
Arif.  han

JAKARTA (IM) - Pan-
glima TNI Jenderal TNI 
Andika Perkasa melakukan 
mutasi besar-besaran di tubuh 
TNI. Terdapat 328 orang Pati 
yang masuk ke daftar mutasi. 
Dari ratusan Pati tersebut, di 
dalamnya Brigjen TNI Moch 
Zamroni dan Brigjen Achma 
Fauzi.

Brigjen TNI Moch Zam-
roni dimutasi dari jabatan-
nya sebagai Kapusdiklat 
BIN  menjadi Agen Madya 
pada Direktorat Jawa dan 
Bali Deputi Bidang Intelijen 
Dalam Negeri BIN.

Sebelumnya nama Brigjen 
Zamroni menjadi sorotan 
publik setelah viral video 
seorang perempuan memaki-
maki ibunda politikus PDIP 
Arteria Dahlan di Bandara 
Soekarno-Hatta. Video itu 
viral setelah disebarkan ang-
gota Komisi III DPR yang 
juga kolega Arteria, Ahmad 
Sahroni.

Perempuan tersebut be-
lakangan diketahui sebagai 
Anggiat Pasaribu alias Rindu. 
Saat video tersebut viral, 
Anggiat semula disebut-sebut 
sebagai istri Brigjen Zamroni. 
Hal itu lni lantaran dia turun 
dari mobil TNI yang akhirnya 
diketahui sebagai kendaraan 
dinas Zamroni.

Setelah kasus ini ramai 
dan Anggiat bicara ke pub-
lik, dia menegaskan bukan 
istri Zamroni, melainkan adik 
sepupu. Anggiat pun minta 
maaf  kepada Arteria dan 
ibunya. Dalam jumpa pers, 
sambil berurai air mata dia 
mengungkapkan permoho-
nan maaf  dan penyesalan atas 
tindakannya.

Berdasarkan mutasi terse-
but, kursi yang ditinggalkan 
Zamroni dipercayakan ke-
pada Kolonel Inf  Lucky Avi-
anto. Lucky promosi bintang 
1 alias brigjen.

“Kolonel Inf  Lucky Avi-
anto, jabatan lama Danrin-
dam XII/Tpr dan jabatan 
baru Kapusdiklat BIN,” 
demikian bunyi salinan Surat 
Keputusan Panglima TNI 
Nomor 66/I/2022 tang-
gal 21 Januari 2022 tentang 
Pemberhentian dari dan Pen-
gangkatan Dalam Jabatan di 
Lingkungan TNI, dikutip 
pada Minggu (23/1).

Sementara Danrem 061/

Surya Kencana Brigjen TNI 
Achmad Fauzi  dimutasi ke 
Sekolah Staf  dan Komando 
Angkatan Darat (Seskoad) 
sebagai Direktur Pengkajian 
dan Pengembangan (Dirji-
anbang).Posisinya kini dijabat 
oleh mantan Danrem 074/
Warastratama, Kolonel In-
fanteri Rudy Saladin.

Diketahui, nama Fauzi 
belakangan sempat menjadi 
perbincangan publik dan viral 
setelah bersitegang dengan 
Habib Bahar bin Smith. Ke-
jadian itu terjadi di Pondok 
Pesantren Tajul Alawiyin, 
Bogor, Jawa Barat pada Jumat 
31 Desember 2021.

Keduanya sempat terlibat 
perdebatan panas, terutama 
saat Brigjen Fauzi meminta 
Habib Bahar datang ke Polda 
Jabar untuk menjalani pemer-
iksaan terkait kasus ujaran 
kebencian yang kini men-
jeratnya.

Kepada Habib Bahar dia 
juga meminta agar pence-
ramah yang khas dengan 
rambut pirangnya itu agar 
memberikan ceramah yang 
baik kepada masyarakat.

Fauzi sempat melurus-
kan tudingan di media sosial 
maupun pihak Habib Bahar 
bahwa dirinya berlagak pre-
man saat mendatangi Habib 
Bahar bin Smith. Menurut 
dia, saat datang ke lokasi, dia 
memakai seragam dan mobil 
dinas lengkap.

“Saya resmi datang ber-
baju dinas dan mobil dinas, 
bukan sebagai preman atau 
oknum,” beber Fauzi.

Dia memastikan bukan 
sebagai oknum TNI yang hen-
dak menakuti Habib Bahar 
dan warga sekitar. Kata Fauzi, 
itu merupakan wewenangnya 
untuk menjaga stabilitas ke-
amanan di sekitar wilayah Bo-
gor yang merupakan bagian 
teritori Korem 061/SK. “Saya 
datang selaku Danrem yang 
memiliki tugas jaga keamanan, 
stabilitas, harmonisasi daerah. 
Itu (Bogor) wilayah saya dan 
saya Danrem-nya,” katanya.

Kapuspen TNI Mayjen 
TNI Prantara Santosa men-
gatakan, mutasi jabatan meru-
pakan hal biasa dalam or-
ganisasi TNI. Dalam mutasi 
kali ini, terdapat 28 pati yang 
masuk ke dalam jabatan sat-
uan-satuan baru TNI.  mei

Brigjen Zamroni Digeser dari Kapusdiklat BIN,
Brigjen A Fauzi Dimutasi dari Danrem 061/SK

Seorang Tahanan Melarikan Diri
dari Lapas Arga Makmur Bengkulu

BENGKULU (IM)  - 
Seorang tahanan Lembaga 
Permasyarakatan Kelas II B 
Arga Makmur, Kabupaten 
Bengkulu Utara, Provinsi 
Bengkulu, melarikan diri. 
Narapidana ini diketahui ka-
bur sejak Jumat lalu. Saat ini, 
petugas melakukan pengejaran 
terhadap tahanan tersebut.

Belum diketahui secara 
pasti penyebab warga binaan 
ini melarikan diri dari Lapas 
setempat. Namun, kaburnya 
satu narapidana ini diduga 
dilakukan saat momen ke luar 
Lapas, saat bekerja memotong 
rumput. Tahanan atas nama 
Basuki (52) merupakan napi 
kasus penggelapan yang ditan-
gani Polres Benteng.

Ia ditahan Polres Benteng 
sejak 6 Agustus 2021 dengan 
sangkaan Pasal 372 KUHP. 
Pengadilan Negeri Arga Mak-
mur menjatuhkan putusan 
pada Basuki hukuman 2 tahun 
penjara 30 November 2021 
lalu. Basuki baru akan bebas 6 
Agustus 2023 mendatang.

Sejak dijatuhi vonis putu-
san 30 November lalu, pelaku 
langsung ditahan di Lapas 
Arga Makmur. Kepala Lemba-
ga Permasyarakatan Kelas II B 
Arga Makmur, Luhur Pambudi 
mengatakan, pihaknya belum 

dapat memberikan klarifi kasi 
resmi terkait kaburnya salah 
satu warga binaannya. Namun 
demikian, pihak Lapas terus 
melakukan upaya pengejaran.

Sementara i tu,  Kasat 
Reskrim Polres Bengkulu 
Utara, AKP Jery A Naing-
golan mengatakan, Kepolisian 
terus membantu melakukan 
pencarian pada napi yang kabur  
tersebut. “Saat ini personel ma-
sih di lapangan berkoordinasi 
dengan petugas Lapas. Mohon 
doannya semoga lekas dapat ya 
mas,” kata Kasat Reskim.  mei

JAKARTA (IM) - Dua 
satuan baru TNI, yaitu Ko-
mando Armada (Koarmada) 
TNI Angkatan Laut (AL) 
dan Komando Operasi Udara 
Nasional (Koopsudnas) TNI 
Angkatan Udara (AU) resmi 
dibentuk. Hal itu disampaikan 
Kepala Pusat Penerangan TNI 
Mayor Jenderal (Mayjen) TNI 
Prantara Santosa melalui ket-
erangan tertulis, Sabtu (22/1).

 Prantara mengatakan, dua 
komandan satuan baru pun 
telah dipilih Panglima TNI 
Jenderal TNI Andika Per-
kasa, berdasarkan Keputusan 
nomor 66/I/2022 tentang 
Pemberhentian dari dan Pen-
gangkatan Dalam Jabatan di 
Lingkungan TNI yang ditan-
datangani Jumat (21/1).

“Pangkoarmada dijabat 
Laksdya TNI Agung Prase-
tiawan dan Pangkoopsudnas 
dijabat Marsdya TNI Andy-
awan Martono,” sebut Pran-
tara. Dalam keputusan itu, juga 
terdapat 328 Perwira TNI yang 
mendapatkan jabatan baru.

“(Sejumlah) 28 di antaranya 
masuk ke dalam jabatan satuan-

satuan baru TNI,” kata Prantara.
Prantara menjelaskan, 

pembentukan satuan baru 
itu berdasarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 66 
Tahun 2019 tentang Susunan 
Organisasi TNI.

Dalam Perpres itu juga 
disebutkan adanya tiga satuan 
baru TNI yang lain, yaitu 
Pusat Psikologi TNI, Pusat 
Pengadaan TNI, dan Pusat 
Reformasi Birokrasi TNI. 
Untuk diketahui, usai bertemu 
Jaksa Agung ST Burhanuddin 
di Kejaksaan Agung, Jakarta, 

Jumat (14/1), Andika Perkasa 
menjelaskan Koarmada akan 
dikomandoi perwira tinggi 
TNI AL berpangkat Laksa-
mana Madya atau bintang 3.

Andika menyebut akan ada 
14 slot jabatan di Koarmada 
untuk perwira tinggi. Hal yang 
sama juga akan diterapkan di 
Koopsau yang akan dipimpin 
perwira tinggi TNI AU ber-
pangkat Marsekal Madya atau 
bintang 3. Satuan ini akan 
berisi 12 slot perwira tinggi 
yang akan mengisi jabatan di 
Koopsau.  han

Satuan Baru TNI, Koarmada
dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

JAKARTA (IM) - Penel-
iti Pusat Kajian Anti Korupsi 
Universitas Gadjah Mada (Pu-
kat UGM) Zaenur Rohman 
menilai tindak korupsi di lem-
baga peradilan terjadi karena 
keserakahan.

Hal itu disampaikan Zae-
nur saat diminta komentarnya 
soal hakim Pengadilan Negeri 
(PN) Surabaya, Itong Isnaini 
Hidayat yang tertangkap basah 
oleh KPK saat terimah suap, 
Rabu (19/1).

 “Hakim banyak terjer-
at kasus korupsi itu karena 
keserakahan, bukan karena 
pendapatannya yang kecil,” 
sebut Zaenur, Sabtu (22/1).

Zaenur mengatakan, ke-
serakahan itu bisa diberantas 
dengan beberapa cara. Per-
tama, meningkatkan integritas 
dalam diri para hakim.

“Para hakim harus punya 
penghayatan pada sumpah ja-
batannya,” ucapnya.

Kedua, terus menerus diin-
gatkan tentang kode etik yang 
berlaku. Dalam pandangan 
Zaenur, sebagai wakil Tuhan di 
dunia yang bertugas memutus 
perkara, hakim punya standar 
kode etik yang tinggi dan lebih 
ketat.

 Jika perlu, lanjut dia, ha-
kim mesti dibatasi pergaulan 
sosialnya agar tidak terjebak 
dalam konflik kepentingan 
yang bisa mempengaruhi pen-
gambilan keputusan dalam 
suatu perkara.

“Hakim harus menjadi 
lebih soliter, tidak banyak ber-
gaul dengan aparat penegak 
hukum lain seperti jaksa, dan 
advokat, juga mesti dibatasi 
bergaul dengan pengusaha,” 
jelasnya.

“Sebab profesi hakim me-
mang profesi yang harusnya 
menempuh jalan hidup sepi, 
karena ia harus berdiri diten-
gah-tengah, harus adil,” ujar 
Zaenur.

Zaenur berharap Mahka-
mah Agung (MA) dan Komisi 
Yudisial (KY) memperketat 
pengawasan kinerja hakim.

Selain itu, pejabat di penga-
dilan negeri juga perlu mening-
katkan pengawasan pada para 
pegawainya. Sebab, tak jarang 
kasus korupsi terkait penguru-
san perkara justru diatur oleh 
pihak-pihak selain hakim.

“Bisa panitera pengganti, 
bahkan ada cerita, tukang 
parkir di pengadilan pun bisa 
mengatur kesepakatan tentang 

sebuah perkara,” tutur Zaenur.
Menurut data sejak 2006 

setidaknya sudah 26 hakim 
terjerat kasus korupsi. Para 
hakim yang terjerat korupsi 
itu beragam dari tingkat pen-
gadilan pertama sampai tingkat 
MA dan MK.

Pada 2013 lalu, masyara-
kat Indonesia digagetkan ter-
tangkapnya Ketua MK Akil 
Mochtar menerima suap ter-
kait sengketa pilkada di berb-
agai daerah.

Akil disebut menerima 
hingga puluhan miliar rupiah 
dalam kasus itu. Ia kemudian 
dijatuhi vonis pidana penjara 
seumur hidup.

Kemudian kasus korupsi 
yang menjerat hakim MK 
Patrialis Akbar tahun 2017. 
Kala itu ia terbukti menerima 
suap terkait perkara uji materi 
Undang-Undang (UU) Nomor 
41 Tahun 2014 tentang Peter-
nakan dan Kesehatan Hewan. 
Patrialis kemudian dijatuhi 
pidana penjara 8 tahun, dan 
denda Rp 300 juta. Ia juga 
diwajibkan membayar pidana 
pengganti sesuai suap yang 
diterimanya senilai 10.000 dol-
lar Amerika dan Rp 4.043.000. 

 han

Korupsi di Lembaga Peradilan
Terjadi Karena Keserakahan

PENGUMUMAN PEMBUBARAN 
DAN LIKUIDASI

PT IPS TEKNOKRAFT INDONESIA 
(DALAM LIKUIDASI)

Bersama ini kami umumkan bahwa 
berdasarkan Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham PT IPS TEKNOKRAFT 
INDONESIA (Dalam Likuidasi) yang 
ditandatangani terakhir tertanggal 20 
Januari 2022 sebagaimana dinyatakan 
dalam akta tertanggal 20 Januari 2022 
Nomor: 3, yang dibuat dihadapan RATU 
ARLINI SRIWAHYUNI WIDYASTUTI 
SUHADIWIRAATMAJA, SH., MKn., 
Notaris di Jakarta, telah diputuskan 
menyetujui merubah likuidator PT IPS 
TEKNOKRAFT INDONESIA (Dalam 
Likuidasi) dalam rangka Pembubaran 
dan Likuidasi ("Likuidator") yaitu Tuan I 
NYOMAN TRISNA SUMARYANTA dan 
memberikan kepada Likuidator seluruh 
kewenangan yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku kepada 
seorang likuidator. 
Dengan demikian merubah Likuidator  
PT IPS TEKNOKRAFT INDONESIA 
(Dalam Likuidasi), yang telah diumumkan 
dalam surat kabar harian yang sama 
pada tanggal 19 Januari 2022 dengan 
pengumuman ini, sedangkan hal lain yang 
diumumkan pada tanggal 19 Januari 2022 
tetap berlaku. 

Jakarta, 24 Januari 2022
Likuidator

Tuan I NYOMAN TRISNA SUMARYANTA

PENGUMUMAN
Memenuhi ketentuan di dalam 
Undang-undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, 
dengan ini diumumkan kepada pihak 
manapun yang berkepentingan 
bahwa seluruh pemegang saham 
PT. ACE PRODATA CIPTA 
KENCANA, berkedudukan di Kota 
Jakarta Pusat, (“Perseroan”), akan 
melaksanakan penjualan sebagian 
besar sahamnya.
Bagi pihak manapun yang memiliki 
tagihan terhadap Perseroan 
atau keberatan terhadap 
penjualan sebagian besar saham 
tersebut, mohon dapat segera 
menyampaikannya secara tertulis 
disertai dengan bukti-bukti yang sah 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal pengumuman ini, 
ke Alamat Jl.P Jayakarta No. 129 
Blok D No.48, Mangga Dua Selatan, 
Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Terimakasih atas perhatiannya.

Jakarta, 24 Januari 2022
Direksi

PT. ACE PRODATA CIPTA 
KENCANA

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

REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 7

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA 
MONEY MARKET FUND 7 dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak 
Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY 
MARKET FUND 7 sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

a.  perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang semula 
“batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan 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) untuk setiap Pemegang 
Unit Penyertaan” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap 
Pemegang Unit Penyertaan”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“ Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi” 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 MONEY MARKET FUND 7 serta pihak-pihak yang 
berkepentingan.       

Jakarta, 24 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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MURAL REPAINT INDONESIA
Seniman menyelesaikan pembuatan mural di 
kawasan Palmerah, Jakarta, Minggu (23/1). Mu-
ral bertema Repaint Indonesia itu hadir sebagai 
bentuk inisiatif kolaborasi kerja-kerja kebaikan 
demi terciptanya Indonesia yang lebih baik.

P E N G U M U M A N
Dengan ini diumumkan bahwa : Ny.Juliana 
Lily Anuar sebagai warga negara    
Indonesia yang sah; telah mengambilalih 
secara langsung 98% saham yang ada  
didalam PT. Ramawijaya Indo Karbon,  
pertanggal 30 Desember 2021 

Sebagai akibat dari pengalihan saham 
tersebut , maka akan terjadi perubahan 
pemegang saham pengendali dari 
Perseroan.  

Pengumuman ini dilakukan untuk 
memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2) 

dan (8) undang-undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas

Jika ada pihak-pihak yang berkeberatan 
atas maksud pengambilalihan tersebut 
diatas mohon menyampaikan keberatan 
secara tertulis paling lambat 14 hari 
setelah tanggal pengumuman ini ke :

NOTARIS KURNIA ARYANI, S.H 
Jl. Raden Saleh Raya No.36 E 
Karang Mulya Kota Tangerang 15157 
Telp. 081314933305 Fax : 021-7307654

Dua Nyawa Melayang di Tol Cipali
Gara-gara Bus Turunkan Penumpang

SUBANG (IM) - Ke-
celakaan antara minibus dan 
bus AKAP terjadi di ruas Kilo-
meter (Km) 111 A Tol Cikopo-
Palimanan (Cipali), tepatnya di 
wilayah Kampung Cilameri, 
Desa Cisaga, Kecamatan Paga-
den, Kabupaten Subang, Jawa 
Barat, Sabtu (22/1) sore.

Insiden yang menyebab-
kan dua orang tewas dan empat 
lainnya luka-luka diduga dise-
babkan oleh bus melanggar 
aturan. Berdasarkan informasi 
yang dihimpun di lokasi ke-
jadian, sebelum kecelakaan 
maut terjadi, minibus dan bus 

Primajasa nopol B 7752 FGA 
melaju dari arah Jakarta ke arah 
Palimanan, Cirebon.

Kedua kendaraan melaju 
di jalan tol dengan kontur 
lurus dengan kecepatan cu-
kup tinggi. Tiba di lokasi 
kejadian, Km 111 A, bus 
Primajasa bernomor polisi B 
7752 FGA diduga melanggar 
aturan di jalan tol dengan 
berhenti di bahu jalan untuk 
menurunkan dan menai-
kan penumpang, tepatnya 
di Kampung Cilameri, Desa 
Cisaga, Kecamatan Pagaden, 
Subang.  lus
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