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Sejauh ini belum ada rekomendasi 
dari Dinas Pendidikan dan Dinas 
Kesehatan Provinsi Banten terkait 
 penyelenggaraan PTM terbatas 
bagi siswa di tingkat SMA di wilayah 
Provinsi Banten khususnya di wilayah 
Kota Tangerang dan Kota Tangerang 
 Selatan. Jadi untuk SMA,i masih 
 memberlakukan pembelajaran jarak 
jauh (PJJ).

Dindik Provinsi Banten Belum
Izinkan PTM Terbatas Tingkat SMA

SERANG (IM) - Dinas 
Pendidikan (Dindik) Provinsi 
Banten belum mengizinkan 
penyelenggaraan pembelaja-
ran tatap muka (PTM) ter-
batas di tingkat SMA meski 
PTM terbatas di wilayah 
di Tangerang Raya sudah 
diizinkan kembali digelar di 
tingkat SD dan SMP.

Hal itu diungkapkan Ke-
pala Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan (Dindik) Banten 
Wilayah Kota Tangerang 
dan Tangerang Selatan, Sury-
adi saat dihubungi, Minggu 
(6/3).

“Sejauh ini belum ada reko-
mendasi dari Dinas Pendidikan 
dan Dinas Kesehatan Provinsi 
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Angin Kencang, Pohon Beringin
Tumbang Timpa Lapak Pedagang

Banten terkait penyelengga-
raan PTM terbatas bagi siswa di 
tingkat SMA di wilayah Provinsi 
Banten khususnya di wilayah 
Kota Tangerang dan Kota 
Tangerang Selatan. Jadi untuk 
SMA sendiri masih member-
lakukan pembelajaran jarak jauh 
(PJJ),” ungkap Suryadi.

Ditambahkannya, pihak 
Dinas Pendidikan Provinsi 
Banten sendiri memang terus 
melakukan pemantauan ter-
hadap efektivitas penyeleng-
garaan PJJ di tingkat SMA. 
Dalam pemantauan ini, pihak 
Dinas Pendidikan dan Kes-
ehatan Banten kerap masuk 

dalam Zoom meeting PJJ 
yang diselenggarakan oleh 
guru dan siswa sehingga dapat 
mengikuti/memantau lang-
sung prosesnya.

“Kita terus pantau dengan 
kadang kita masuk ke Zoom 
meeting-nya guru dan siswa 
saat penyelenggaraan PJJ. Na-
mun demikian kita tetap mera-
sakan PJJ ini ada kekurangan 
dibanding penyelenggaraan 
PTM terbatas, yang ini kita 
terus coba benahi sehingga 
nantinya siswa yang keluar 
mampu bersaing dengan lulu-
san lainnya,” terangnya.

Suryadi sendiri juga men-

egaskan proses vaksinasi Co-
vid-19 untuk siswa SMA/SMK 
di wilayah Kota Tangerang dan 
Kota Tangerang Selatan sudah 
mencapai angka 98% untuk 
dosis pertama dan kedua. Dan 
telah dilaporkan ke Dinas Pen-
didikan dan Dinas Kesehatan 
Provinsi Banten.

“Sehingga nantinya ka-
lau mau PTM terbatas siswa 
SMA/SMK-nya sudah sangat 
siap. Dan sejauh ini kita di 
kantor wilayah juga masih 
menunggu instruksi dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Banten 
terkait penyelenggaraan pen-
didikan ini,” tandasnya. pra

LAHAN GRATIS BAGI WARGA TERDAMPAK PROYEK TOL
Warga bergotong royong saat membuka lahan untuk permukiman baru di perladangan dusun Diwak, Karangkajen, Secang, 
Magelang, Jawa Tengah, Minggu (6/3). Sebanyak 75 kepala keluarga yang rumahnya terdampak pembangunan proyek 
jalan tol Bawen-Yogyakarta mendapat ganti lahan gratis secara keseluruhan seluas empat hektare dari tokoh masyarakat 
setempat bernama As’ari (60). 

IDN/ANTARA

TANGSEL (IM) - Se-
buah pohon beringin beru-
kuran besar tumbang akibat 
diterjang angin kencang pada 
Minggu (6/3) siang. Akibat-
nya, sejumlah lapak pedagang 
di sekitarnya turut tertimpa.

Peristiwa itu terjadi di 
Jalan Raya Jombang, RT01 
RW04, Ciputat, Tangerang 
Selatan (Tangsel), sekira pu-
kul 12.20 WIB. Menurut kes-
aksian salah satu pedagang di 
lokasi, angin tiba-tiba berem-
bus kencang hingga menum-
bangkan pohon beringin.

“Tadi lagi enggak ada 
orang, pohon langsung ro-
boh kena angin,” tutur nenek 
Juju (67) sembari merapikan 
sisa lapaknya yang porak-
poranda tertimpa material 
pohon.

Pohon beringin itu berada 
di depan SDN 02 Jombang. 

Diameternya cukup besar, 
dengan ketinggian belasan 
meter. Sejumlah petugas telah 
berada di lokasi guna memo-
tong batang pohon tersebut.

“Dampaknya ada bebera-
pa warung dan gerobak yang 
tertimpa. Kalau penyebab-
nya, sepertinya ini akarnya 
yang sudah rapuh, kemudian 
tadi ada angin kencang juga 
akhirnya pohon beringin ini 
tumbang,” kata Rahardi Tri, 
Pengawas dari Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) Kota 
Tangsel di lokasi.

Angin kencang terus me-
landa wilayah Kota Tangsel 
sejak kemarin. Terjangan 
angin yang begitu kuat ter-
jadi pada siang hari. Meski 
durasinya tak terlalu lama, 
namun dampaknya bisa 
merobohkan pohon-pohon 
besar. pp

PASAR BUNGA BANDUNGAN
Pedagang menjajakan bunga daganganya di 
pasar bunga Bandungan, Semarang, Jawa 
Tengah, Minggu (6/3). Pasar  Bunga yang saat 
ini menempati subterminal  wisata  Bandungan 
itu merupakan pasar bunga  terbesar 
di  Kabupaten Semarang dan  pemasok 
 kebutuhan bunga tabur maupun bunga 
segar potong untuk wilayah  Yogyakarta, Solo 
hingga Jepara. 
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Eri Cahyadi Targetkan 3 Bulan
Surabaya Zero Stunting

SURABAYA (IM) - Wali 
Kota Surabaya, Eri Cahyadi men-
argetkan dalam 3 bulan mendatang 
Surabaya zero stunting menyusul 
angka stunting atau kerdil di Kota 
Surabaya menurun drastis dari 
5.727 pada Oktober 2021 menjadi 
1.626 pada saat ini.

“Saya ingin 3 bulan ke depan 
dipantau terus,” Wali Kota Eri Ca-
hyadi, di Surabaya, Minggu (6/3).

Data Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya sebelumnya menyebut 
angka stunting di Surabaya pada 
Oktober 2021 ada 5.727 kasus, 
namun, tidak sampai akhir 2021, 
jumlah stunting mampu diatasi 
hingga turun menjadi 1.785 kasus.

Dari jumlah 1.785 balita stunt-
ing pada 31 Desember 2021 terse-
but, Dinkes Surabaya berhasil 
menurunkannya menjadi 1.657 
balita stunting pada 31 Januari 
2022. Sedangkan pada awal Maret 
2022 turun lagi menjadi 1.626.

Eri mengatakan, dalam men-
gatasi masalah stunting bukan 
hanya tugas Pemkot Surabaya dan 
TP PKK saja, tetapi juga peran 
dari Kader Surabaya Hebat serta 
seluruh stakeholder. Dengan ke-
bersamaan tersebut, ia berharap 

angka stunting di Kota Surabaya 
bisa ditekan lagi.

“Kami didukung betul oleh 
Ikatan Dokter Anak Indonesia 
(IDAI) Jatim, sehingga semua 
stakeholder nanti akan menjadi 
satu bagian agar bisa zero stunt-
ing,” ujarnya.

Ia menyampaikan pesan, tugas 
pemerintah jangan sampai mem-
permalukan wong cilik, karena 
pemerintah hadir adalah untuk 
memberikan yang terbaik untuk 
warga Surabaya.

Oleh karena itu, ia ingin nanti-
nya para kader melanjutkan ger-
akan Surabaya Emas (eliminasi 
masalah stunting) sebagai motivasi 
mengatasi stunting ke depannya.

“Insya Allah nanti kalau sudah 
ada SK Kader Surabaya Hebat itu 
muncul, saya inginnya per RW. 
Jadi nanti per RW itu akan dapat 
penghargaan, jika angka stunting-
nya paling sedikit. Tidak hanya 
stunting, tapi juga tidak ada gizi 
buruk, orang miskin yang tidak 
masuk ke dalam MBR (masyarakat 
berpenghasilan rendah), saya harap 
tidak ada lagi itu,” kata mantan Ke-
pala Badan Perencanaan dan Kota 
(Bappeko) Surabaya ini. pra

114 Pengungsi Rohingya
Terdampar di Pantai Bireuen Aceh

BIREUEN (IM) - Kapal 
yang membawa 114 orang diduga 
imigran Rohingya terdampar di 
bibir pantai Bireuen, Aceh. Ke-
datangan mereka mengagetkan 
masyarakat setempat.

“Semalam pukul 02.00 WIB 
mereka masuk sendiri nggak 
dibantu masyarakat sampai bibir 
pantai supaya kapal tidak teng-
gelam, baru dibantu,” kata Pan-
glima Laot Bireuen Badruddin saat 
dimintai konfi rmasi, Minggu (6/3).

Badruddin mengatakan kapal 
para imigran Rohingya terse-
but terdampar di pantai kawasan 
Kuala Raya, Desa Alue Buya Pasi, 
Kecamatan Jangka. Masyarakat 
setempat disebut kaget mengetahui 
‘manusia perahu’ tiba di kampung 
mereka.

Menurutnya, malam itu ne-
layan setempat memang tidak 
melaut karena cuaca buruk. 
Berdasarkan data sementara, 
imigran Rohingya itu terdiri atas 

pria dewasa 58 orang, perempuan 
21 orang dan anak-anak 35 orang.

“Mereka datang dengan boat 
besar, sama kayak boat-boat 
sebelumnya,” kata Badruddin.

Kini para imigran tersebut dit-
ampung di menasah desa setempat. 
Menasah merupakan bangunan 
yang biasanya digunakan untuk 
menggelar upacara agama atau 
pendidikan agama.

Badruddin menyebut pi-
haknya juga sudah melaporkan 
kedatangan para imigran tersebut 
ke pihak berwenang. Informasi 
tersebut juga disampaikan ke 
UNHCR.

Tak lama setelah mereka tiba, 
tim gabungan TNI/Polri serta 
pihak terkait datang di lokasi. 
Badruddin menjelaskan pihaknya 
sudah melaporkan keberadaan 
Rohingya itu ke berbagai pihak.

“UNHCR juga sudah dil-
aporkan. Mereka akan datang ke 
lokasi,” ujarnya. pra

Aman! Stok Daging Sapi Impor
Beku di Kabupaten Tangerang

TANGERANG (IM) - 
Stok daging sapi impor beku di 
wilayah Kabupaten Tangerang 
untuk persediaan Ramadan dan 
Idulfi tri di wilayah Kabupaten 
Tangerang aman. Hal itu di-
ungkapkan Kepala Dinas Per-
tanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Tangerang, Azis 
Gunawan dalam keterangannya, 
Sabtu (5/3).

“Sejauh ini aman. Jadi bu-
kan karena karena stok daging 
kosong, karena memang saat ini 
sapi yang tersedia di dua feedloter 
di Kabupaten Tangerang dan se-
dang dalam masa penggemukan 
yang kita prediksi buat ramadhan 
dan lebaran depan,” ungkap Azis.

Ditambahkan, sejumlah im-
portir yang memasok sapi impor 
dari wilayah Australia memang 
rutin mengirim sapi ke wilayahn-
ya. Namun lantaran harganya 
yang mahal membuat sejumlah 
pedagang enggan membeli sapi 
impor tersebut.

“Kalau stok daging beku 
impor dari importir aman. Stok 
di gudang Bulog juga aman. Ke-
bijakan impor kan dari pusat, jadi 
kemungkinan penimbunan tidak 
ada. Dan untuk stok ayam dan 
telur sebagai pengganti daging di 
Kabupaten Tangerang juga me-
limpah, dan aman untuk puasa 

dan lebaran besok,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bi-

dang Perdagangan pada Disper-
indag Kabupaten Tangerang, 
Iskandar Nordat menyampaikan, 
naiknya harga daging sapi juga 
dipicu oleh tingginya harga sapi 
hidup. Hal tersebutlah yang 
membuat para pedagang tidak 
sanggup membeli dan berimbas 
pada melonjaknya harga daging.

“Kalau persediaan sapinya 
ada, tapi karena harganya mahal 
tidak ada pedagang yang mau 
beli, karena kalaupun dijual kan 
harganya tinggi. Yang terpenting 
adalah walaupun harga sedikit 
naik, tetapi stoknya kan ma-
sih ada, dan sejauh ini seluruh 
pedagang daging sapi di pasar-
pasar tradisional di Kabupaten 
Tangerang semua sudah berjua-
lan kembali pasca mogok jualan 
kemarin namun ya harga tetap 
masih tinggi,” katanya.

Berdasarkan pantauan di 
beberapa pasar tradisional di 
Kabupaten Tangerang, dag-
ing sapi per kilogram masih 
dijual dengan harga Rp 130.000 
hingga Rp 140.000 . Sementara 
harga daging beku kini dijual Rp 
110.000 hingga Rp 120.000 per 
kilogram dari harga sebelumnya 
Rp 90.000–Rp 100.000 per kilo-
gram. pp

Warga Tangsel Antre Beli
Minyak Goreng di Pasar Swalayan

TANGSEL (IM) - Puluhan 
warga Tangerang Selatan (Tang-
sel) mengantre di pasar swalayan 
yang berada di Pondok Aren, 
Tangsel, untuk membeli minyak 
goreng kemasan. Antrean itu ter-
jadi imbas minyak goreng langka 
ditemukan akhir-akhir ini.

Pantauan di lokasi, Minggu 
(6/3), pukul 10.32 WIB, antrean 
warga pembeli minyak goreng 
itu mayoritas adalah ibu-ibu 
rumah tangga. Antrean ibu-ibu 
yang membeli minyak goreng 
ituMinggu siang  mulai terurai 
karena banyak warga yang sudah 
mendapatkan minyak goreng 
tersebut.

Antrean ibu-ibu pembeli 
minyak goreng itu terjadi pada 
pukul 10.00 WIB sepanjang 
sekitar delapan meter. Ibu-ibu 
ini mengantre karena minyak 
goreng yang hendak dibelinya 
tak kunjung datang.

Tepat pada pukul 10.20 WIB 
minyak goreng tersebut hadir dan 
ibu-ibu ini berebutan mengambil 
minyak goreng. Namun, pada 
pukul 10.40 WIB antrean ibu-ibu 
kembali berlanjut untuk membeli 
minyak goreng.

Seorang warga bernama 
Dian menyayangkan atas lang-
kanya minyak goreng di Tanah 
Air. Dia ingin agar rokok saja 
yang seharusnya menjadi barang 
langka.“Rokok aja yang dilang-
kain, jadi emak-emak tidak ngan-
tre kayak gini. Biar bapak-bapak 

tidak pada ngerokok. Kalau 
rokoknya langka pada ngantre bi-
arin aja dah,” kata Dian, di lokasi.

Dian sangat  terke jut 
mendapati antrean minyak gore-
ng seperti ini. Menurutnya, dua 
minggu sebelumnya saat mem-
beli minyak di pasar swalayan ini 
belum terjadi kelangkaan.

“Tidak tahu saya juga. Lagi 
2 minggu yang lalu saya belanja 
bulanan di sini nggak ngantre 
kaya gini. Saya baru pas kali ini 
saya tahu, saya malah sudah 
keliling-keliling nyari minyak 
goreng,” ucapnya.

Sementara itu, warga lain 
bernama Lilis mengungkap un-
tuk membeli minyak goreng ini 
satu orangnya dibatasin. Dia 
mengaku sudah antre hampir 
satu jam untuk mendapat giliran.

“Ya 1 per orang 1. Kalau 
sampe Lebaran begini gimana 
nih. Lumayan sih tadi ada seten-
gah jam empat puluh menit lah 
kurang-lebih,” ungkapnya.

Lilis sangat berharap agar 
tidak terjadi kelangkaan minyak 
goreng seperti ini. Dia mengaku 
juga sudah berkeliling ke banyak 
pasar swalayan untuk mencari 
minyak goreng namun hasilnya 
nihil.

“Harapannya jangan orang 
sampe setengah mati lah nyari 
minyak aja. Kan minyak emang 
kebutuhan, kebutuhan untuk 
semua orang, masa susah,” pung-
kasnya. pp

Jasad Gusti Ditemukan, Tim SAR
Tutup Pencarian Korban Banjir

penutupan operasi dengan unsur 
potensi SAR dikembalikan ke 
kesatuan. Saya ucapkan terimaka-
sih kepada seluruh potensi SAR 
yang telah mendukung dalam 
proses pencarian,” ucap Adil.

Sekadar diketahui, sebelum 
kejadian korban hendak mem-
bersihkan ranting-ranting yang 
menyumbat di jembatan gantung 
dan saat itu kondisi arus sungai 
sangat deras. Hingga akhirnya 
korban terbawa arus dan hilang 
sampai saat ini.

Banjir bandang menerpa 
Kabupaten dan Kota Serang 
pada Selasa (1/3) akibat curah 
hujan yang lebat sejak pukul 
02.00 WIB.

 Berdasarkan data terbaru 
dari BPBD Kota Serang pada 
Minggu (6/3) pukul 13.00 WIB, 
4.872 rumah dan 11.951 jiwa di 
83 titik Kota Serang terdampak 
banjir.

Bencana tersebut juga me-
nyebabkan 5 orang meninggal 
dunia, 12 rumah hanyut, dan 7 
rumah roboh. pra

dua Tim SAR Gabungan yang 
dimulai pada pukul 07.00 WIB. 
Tim 1 melakukan penelusuran 
di saluran irigasi ke arah hilir 
dengan menggunakan perahu 
karet sejauh 13,72 kilometer 
hingga Muara Cibanten dengan 
pembagian area pencarian.

“Pencarian hari kelima kita 
cari di sejumlah titik yaitu me-
nyusuri sisi kiri dan kanan sungai 
jalur Calung-Ki Demang, lalu 
menyusuri sisi kiri dan kanan 
sungai jalur Ki Demang-Kenari,” 
jelas Adil.

Sedangkan Tim 2 melaku-
kan pencarian di sekitar LKP dan 
Jembatan Ki Demang dengan 
melakukan pemantauan visual 
serta membersihkan tumpukan 
sampah akibat banjir.

Saat ini korban sudah diba-
wa ke rumah duka untuk segera 
disemayamkan. Atas penemuan 
korban maka operasi SAR 
ditutup.“Korban sudah dibawa 
ke rumah duka, dengan dite-
mukannya korban maka operasi 
SAR dihentikan dan diusulkan 

SERANG (IM) - Operasi 
hari ke lima terhadap satu korban 
bencana banjir di Kota Serang 
membuahkan hasil. Tim SAR 
Gabungan berhasil menemu-
kan Gusti (18), korban bencana 
banjir yang hanyut di Sungai 
Cibanten.

Korban ditemukan tersang-
kut di sekitaran bantaran sungai 
Komplek Taman Lopang In-
dah, Kelurahan Lopang, dalam 
keadaan meninggal dunia pada 
operasi pencarian, Minggu (6/3) 
siang.

Gusti merupakan warga 
Lingkungan Pasar Lama, Kelu-
rahan Kota Baru, Kecamatan Se-
rang, Kota Serang yang terseret 
arus sejak Selasa (1/3) sekira 
pukul 12.00 WIB.

“Iya benar korban berha-
sil ditemukan dalam keadaan 
meninggal dunia dengan jarak 
penemuan korban 2 kilometer 
dari LKP,” ujar Kepala Kantor 
SAR Banten, Adil Triyanto ke-
pada wartawan. 

Pencarian dilakukan oleh 

PT ARMIDIAN KARYATAMA,Tbk
Berkedudukan di Maja, Kabupaten Lebak, Banten  

(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan  pada :

Hari / Tanggal : Senin,  28 Maret 2022 
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : PRASADA MANSION
  Jl. Komando Raya No.6, RT.4/RW.1, Kuningan, Karet Kuningan,  
  Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
Agenda RUPS Luar Biasa,          
1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 meminta persetujuan 

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 dan perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta usulan Penolakan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2020.

3. Persetujuan atas pertanggungjawaban Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pemberian remunerasi & tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 2022 dan 2023.
5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dan 2021 dan menetapkan 

honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
6. Persetujuan dan Pemberian kuasa penuh kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan hukum apabila laporan keuangan tahun 

2020 dan 2021 terdapat penyimpangan material oleh Direksi dan/atau karyawan pada periode terjadinya transaksi penyimpangan material.
7. Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan Menerbitkan Saham Baru Dengan Cara 

Melaksanakan Debt to Equity Swap (DES) Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Berdasarkan 
Putusan Pengadilan Nomor 180/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGAJKT.PST tertanggal 26 Oktober 2020.

8. Penegasan kembali Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Mengenai Perubahan/Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Berdasarkan 
POJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020.

Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 04 Maret 2022 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat wajib 

Untuk Rapat (“KTUR”);
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah 

ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa 
dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;

5. Formulir surat kuasa dapat di unduh di website resmi perseroan : www.armidian.co.id  dibagian Investor / Halaman Informasi Perusahaan;
6. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi, selambat-lambatnya pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2022;
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas 

pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruangan rapat;
8. Pemegang Saham  berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan 

pengurus terakhir;
9. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum 

Rapat dimulai.
10. Wajib mematuhi Protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Jakarta, 07 Maret 2022 
PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk

Direksi Perseroan


