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JELANG INDONESIAN MUSIC EXPO
Dirjen Kebudayaan Kemendik-
bud Hilmar Farid (tengah) bersa-
ma Founder IMEX Festival Franki 
Raden (kiri) serta Direktur Perfi l-
man, Art dan Media Baru Ahmad 
Mahendra (kanan) memberikan 
keterangan kepada media saat 
jumpa pers jelang Indonesian 
Music Expo (IMEX) di M Bloc, 
Jakarta, Jumat (18/3). IMEX yang 
mengambil tema The Paradise 
of World Music tersebut akan 
diselenggarakan di Puri Lukisan 
Museum, Ubud, Bali pada 24-27 
Maret 2022.

JAKARTA  (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria mengung-
kapkan, pejabat di Ibu Kota 
menggunakan anggaran harus  
sesuai perencanaan di anta-
ranya melalui Musyawarah 
Rencana Pembangunan (Mus-
renbang). “Sejauh ini pejabat 
DKI Jakarta yang saya tahu 
baik, menggunakan anggaran 
melalui proses perencanaan 
melalui Musrembang,” kata 
Riza di Balai Kota DKI, Ja-
karta Pusat, Jumat (18/3).

Menurut dia, alokasi ang-
garan di Ibu Kota dilaku-
kan tahap demi tahap sesuai 
perundang-undangan. Meski 
begitu, Riza tetap mengingat 
para pejabat di DKI untuk 
berhati-hati mengingat ang-
garan di Jakarta tergolong 
besar. “Pejabat harus hati-hati. 
Mohon maaf  ya daerah yang 
anggarannya sedikit saja, ada 
yang tergoda, apalagi dengan 
anggaran besar,” katanya.

Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menyatakan 
potensi kebocoran anggaran 
di Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) DKI terbilang tinggi 
dengan jumlah APBD yang 
besar. “Potensi terjadinya ke-
bocoran tentu saja dengan 
jumlah APBD yang besar itu 
juga tinggi,” kata Wakil Ketua 
KPK, Alexander Marwata kala 
menghadiri acara bimbingan 

teknis integritas ASN Pemprov 
DKI Jakarta di Balai Kota 
DKI, Kamis (17/3).

Menurut dia, APBD DKI 
apabila dihitung sama dengan 
seluruh provinsi di Sumatera 
atau gabungan APBD Banten, 
Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 
Berdasarkan pemetaan KPK, 
kata Marwata, celah terjadinya 
korupsi paling banyak di sektor 
pengadaan barang dan jasa. 
Kemudian perizinan hingga 
aksi jual-beli jabatan.

Di Jakarta, lanjut dia, ang-
garan pengadaan barang dan 
jasa terbilang tinggi dari total 
APBD DKI sekitar Rp 80 
triliun. Karena itu, Mawarta me-
minta, Pemprov DKI melaku-
kan pengawasan ketat terutama 
terkait pengadaan barang dan 
jasa. Sedangkan, lelang jabatan 
di DKI sudah diadakan secara 
terbuka namun di banyak daerah 
aksi jual-beli jabatan masih kerap 
ditemukan.

Terkait informasi yang 
menyebutkan sebelumnya ada 
mantan pejabat DKI yang 
mencairkan dana sebesar Rp 
35 miliar, dia mengatakan, 
baru dengar informasi itu. 
“Informasi itu baru dengar 
kemarin. Kemarin disebutkan 
ada mantan pejabat yang baru 
pensiun, mencairkan cek ke-
mudian meninggal sehingga 
prosesnya dihentikan,” kata 
Mawarta.  yan

Wagub DKI: Pejabat Harus 
Hati-hati Gunakan Anggaran

JAKARTA (IM) - Men-
jelang Ramadhan , ketersedi-
aan air bersih di Jakarta aman. 
Kepastian itu dipertegas oleh 
Wakil Gubernur (Wagub) 
DKI Jakarta, Ahmad Riza 
Patria. “Kami pastikan air 
bersih dan kebutuhan pangan 
dan lainnya harus tersedia 
dengan baik menjelang bu-
lan Ramadhan,” kata Ariza 
sapaan akrabnya kepada awak 
media di Balai Kota Jakarta, 
Jumat (18/3). 

Ariza juga berkoordinasi 
dengan kementerian terkait 
guna memastikan keterse-
diaan air bersih di Jakarta 
aman. Kemudian, memas-

tikan warga Jakarta tidak 
mendapat masalah air bersih. 

“Tentu terkait air ber-
sih kami bersama dengan 
kementerian berusaha me-
nyediakan air bersih, suatu 
hal yang penting dan pokok 
bagi masyarakat, dipastikan 
bagi warga Jakarta tidak ada 
masalah dengan air bersih,” 
terangnya. 

Lebih lanjut, Ariza men-
gatakan, PAM Jaya terus 
memperbaiki dan mening-
katkan kualitas air bersih. 
“PAM Jaya terus melakukan 
perbaikan. Dan terus melaku-
kan peningkatan air bersih di 
DKI,” tuturnya.  yan

Jelang Ramadhan, Ketersediaan 
Air Bersih di Jakarta Aman

Perlintasan Sebidang di Kemayoran akan 
Resmi Ditutup Setelah JPO Dibangun
Direktur Keselamatan Perkeretaapian, 
Edi Nur Salam mengatakan uji coba 
penutupan perlintasan sebidang sele-
sai setelah kurang lebih berlangsung 
selama lima pekan. Dia menyebut se-
belum penutupan resmi pihaknya akan 
membangun akses untuk pejalan kaki 
terlebih dahulu.

JAKARTA (IM) - Uji 
coba penutupan perlintasan 
sebidang kereta api di Jl Bun-
gur 17, Kemayoran, Jakarta 
Pusat selesai. Pintu perlintasan 
akan resmi ditutup usai JPO 
dibangun.

Direktur Keselamatan 
Perkeretaapian, Edi Nur Salam 
mengatakan uji coba selesai 
setelah kurang lebih berlang-
sung selama lima pekan. Dia 
menyebut sebelum penutupan 
resmi pihaknya akan memban-
gun akses untuk pejalan kaki 

terlebih dahulu.
“Udah selesai, tapi kita 

masih memfasilitasi untuk 
pejalan kaki, kita sudah evalu-
asi, kurang lebih lima Minggu 
kemarin. Penutupan permanen 
nanti bertahap, kita sediakan 
dulu fasilitas pejalan kaki itu,” 
katanya saat dihubungi, Jumat 
(18/3).

Edi mengatakan semua 
masukan telah diakomodir. 
Dia menyebut nanti pihaknya 
hanya akan memfasilitasi JPO 
saja.

“Alhamdulillah semua ma-
sukan sudah kita akomodir, 
tinggal menutup permanen, 
namun pejalan kaki tetap kita 
fasilitasi, hanya JPO saja,” 
katanya.

Dia menyebut pemban-
gunan JPO sendiri akan di-
laksanakan tahun ini. Saat ini 
pihaknya masih menunggu 
revisi anggaran JPO. “Kita 
rencana tahun ini, udah ada 
alternatif  untuk itu, semi per-
manen lah nanti, kita tutup tapi 
tetap memfasilitasi masyarakat. 
JPO nya masih kita revisi ang-
garannya, masih menunggu 
sisa kontrak,” katanya.

Sebelumnya, PT Kereta 
Api Indonesia (KAI) telah 
melakukan evaluasi penutu-
pan perlintasan sebidang di 
Jl Bungur Besar 17, Kelura-
han Gunung Sahari Selatan, 
Kemayoran, Jakarta Pusat. 
Disebut, masyarakat sudah 
mulai memahami penutupan 
yang diuji coba sejak 1 Feb-
ruari 2022.

“Jadi kemarin juga kita 
sudah melakukan rapat evalu-
asi juga bersama dengan unsur 
wilayah juga. Kemarin kita 
sudah melihat di lokasi juga 
sudah kondusif,” kata Kepala 
Humas PT KAI Daop I, Eva 
Chairunisa, Jumat (18/2).

Penutupan tersebut di-
karenakan adanya pengem-
bangan di Stasiun Manggarai. 
Hal ini menyebabkan volume 

perjalanan kereta api menjadi 
bertambah.

“Ada rencana fokus dari 
Manggarai ada pengemban-
gan, di mana nanti di sana 
kereta lewat semuanya maka 
operasi KRL akan berubah, 
dampaknya akan ada frekue-
nsi di perlintasan kereta api 
ini akan banyak,” kata Kepala 
Daop 1 PT KAI, Suryawan, 
Senin (10/1).  yan

PT KCN akan Jalankan Sanksi DKI 
Soal Polusi Batu Bara Marunda

JAKARTA (IM) - PT 
Karya Citra  Nusantara 
(KCN) menyatakan akan 
menindaklanjuti sanksi yang 
diberikan Pemerintah Provin-
si DKI Jakarta terkait dengan 
pencemaran debu batu baru 
di Marunda, Jakarta Utara.

“Jadi untuk sanksi akan 
kita tindak lanjuti segera 
karena di sanksi tersebut ada 
target waktu 60 hari. Tindak 
lanjutnya sesuai apa yang 
direkomendasikan di dalam 
sanksi tersebut,” kata Direk-
tur Operasional PT KCN, 
Hartono saat dihubungi, 
Jumat (18/3).

Hartono mengatakan, 
dalam waktu dekat pihaknya 
akan mengoperasikan alat 
pemecah angin di lingkungan 
operasional.

“Itu semacam pagar 
tinggi yang berfungsi mem-
ecah angin yang ke arah 
permukiman penduduk dan 
saat ini sudah didesign untuk 
dibangun. Sehingga nanti 
angin yang ke permukiman 
energinya akan berkurang,” 
katanya.

Suku Dinas Lingkungan 
Hidup Jakarta Utara sebel-
umnya menjatuhkan sanksi 
administratif  berupa paksaan 
pemerintah kepada PT Karya 
Citra Nusantara (KCN) yang 
berada di Kawasan Marunda, 
buntut persoalan pencema-
ran batu bara itu.

Sanksi tersebut tertuang 
dalam Surat Keputusan Ke-
pala Suku Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Administrasi 

Jakarta Utara Nomor 12 Ta-
hun 2022 tanggal 14 Maret 
2022 Tentang Penerapan 
Sanksi Administratif  Pak-
saan Pemerintah Kepada PT. 
KCN.

Berdasar hasil penga-
wasan penaatan lingkungan 
hidup oleh Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah 
(PPLHD) Dinas Lingkungan 
Hidup Daerah DKI Jakarta, 
PT KCN terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap per-
aturan perundang-undangan 
di bidang lingkungan hidup.

Kepala Suku Dinas Ling-
kungan Hidup Jakarta Utara, 
Achmad Hariadi mengatakan 
PT KCN diperintahkan un-
tuk melakukan perbaikan 
pengelolaan lingkungan hid-
up sebanyak 32 item.

Sejumlah kewajiban yang 
harus dilakukan PT KCN di 
antaranya, membuat tanggul 
setinggi 4 meter pada area 
stockpile atau penimbunan 
batu bara untuk mencegah 
terbawanya debu batu bara 
pada saat penyimpanan, pal-
ing lambat 60 hari kalender.

PT KCN juga harus 
memfungsikan area pier 1 
Kade selatan untuk bongkar 
muat bahan jadi yang tidak 
berpotensi menimbulkan 
pencemaran selain kegiatan 
bongkar muat batu bara, pal-
ing lambat 14 hari kalender. 
Perusahaan itu juga diharus-
kan menutup dengan terpal 
pada area penimbunan batu 
bara (stockpile) paling lambat 
14 hari kalender.  yan
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Pemkab Bekasi Gelar Rapat
Percepatan Vaksinasi Covid-19

Bekasi masih berada di angka 
8 persen dari target yang diten-
tukan adalah 50 persen.

“Pemkab Bekasi mendu-
kung penuh terhadap lang-
kah percepatan vaksinasi ini, 
karena sampai saat ini presen-
tase booster berada di angka 
8 persen masih sangat jauh. 
Kami akan lakukan sampai 
mencapai target sebelum ada 
tradisi mudik,” ujarnya.

Lebih lanjut ,  d i r inya 
menjelaskan jika Pemerintah 
Kabupaten Bekasi akan meny-
usun strategi untuk percepatan 
vaksinasi ini dengan menyisir 
perusahaan di kawasan-ka-
wasan industri yang memiliki 
karwayan di atas 1.000 orang, 
untuk dibuka gerai vaksinasi 
satu pintu, hal ini juga akan 
berlaku untuk kawasan per-
mukiman.

“Karena target 50 persen, 
jadi kami lakukan cara yang 
sekarang memungkinkan jadi 
perusahaan dengan karyawan 
sedikit dikumpulkan, dan peru-
sahaan di atas 1.000 karyawan 
dibukakan gerai vaksinasi man-
diri, dan terjadi vaksinasi satu 
pintu. Ini juga akan dilakukan 
untuk kawasan permukiman,” 
jelasnya.

Kemudian, untuk men-
gantisipasi terjadinya tindak 
kriminalitas menjelang bulan 
suci ramadhan, Sekda me-
nyampaikan arahannya kepada 
Kapolres berserta jajaran, un-
tuk diadakan Operasi Ketupat 
2022 yang bertujuan mem-

berikan rasa aman, tenang dan 
kondusif  kepada masyarakat.

“Jangan sampai dengan 
adanya kelonggaran peraturan 
dari pemerintah, virus ini 
malah menyebar. Saya juga 
minta kepada Kapolres dan ja-
jaran adakan Operasi Ketupat, 
salah satu upaya untuk mem-
berikan rasa aman, tenang dan 
kondusif  kepada masyarakat.” 
katanya.

Sementara itu, Kapolres 
Metro Bekasi, Gidion Arif  
Setyawan, menyampaikan ke-
siapan para jajarannya un-
tuk menyambut arus mudik 
yang akan terjadi, salah sa-
tunya dengan membuka pos 
pemantauan di beberapa titik 
di wilayah Kabupaten Bekasi 
serta memastikan, bahwa ma-
syarakat sudah tervaksinasi 
hingga dosis ketiga.

“Energi positif  ini harus 
disambut, kita juga harus siap 
dengan terjadinya arus mudik. 
Nanti kita akan membuat pos 
pemantauan di beberapa titik. 
Dan dipastikan masyarakat 
harus sudah divaksinasi.” te-
gasnya.  mdl

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Pemerintah Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat, menggelar 
Rapat Percepatan Vaksinasi 
Covid-19 dan Persiapan Pe-
mantauan Arus Mudik Leba-
ran Tahun 2022, bersama Ka-
polres Metro Bekasi berserta 
jajaran, serta unsur Perangkat 
Daerah terkait. Rapat itu dip-
impin oleh Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Bekasi, 
Dedy Supriyadi di Ruang Rapat 
Sekda Kabupaten Bekasi, Ci-
karang Pusat, Kamis (17/3).

Dalam arahannya, Dedy 
menyampaikan saat ini Pemer-
intah Kabupaten Bekasi se-
dang fokus terhadap vaksinasi 
Covid-19 dosis ketiga (boost-
er), terutama di kawasan indus-
tri dan kawasan pemukiman, 
serta mengejar vaksinasi Co-
vid-19 untuk lansia di tahap 2

“Saat  in i  pemerintah 
akan mempercepat vaksinasi 
booster, terutama di kawasan 
industri dan pemukiman. Serta 
vaksinasi lansia tahap 2 pun 
akan kami kejar, bahkan kami 
akan menjemput bola untuk 
para lansia ini segera divak-
sinasi,” ucapnya dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, 
Kamis (17/3) sore.

Dir inya  mengatakan, 
Pemerintah Kabupaten Bekasi 
mendukung penuh dan akan 
terus bersinergi untuk berb-
agai program vaksinasi yang 
dijalankan oleh Polres Metro 
Bekasi. Karena saat ini, pre-
sentase booster di Kabupaten 

Disdik Kab. Bekasi Rencanakan 
PTM 100 Persen Saat Ramadhan

CIKARANG (IM)  - 
Dinas Pendidikan Kabu-
paten Bekasi, Jawa Barat, 
merencanakan pembelajaran 
tatap muka (PTM) 100 persen 
mulai April 2022 atau saat 
Ramadhan. Ini setelah men-
gevaluasi kegiatan tatap muka 
terbatas di lingkungan satuan 
pendidikan daerah itu.

“PTM 50 persen sudah 
kita laksanakan sejak sekitar 
dua pekan yang lalu. Saya 
berharap April nanti bisa 100 
persen karena siswa dan guru 
juga sudah mendapatkan 
vaksinasi dosis kedua,” kata 
Kepala Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Bekasi, Carwinda di 
Cikarang, Kabupaten Bekasi, 
Jumat (18/3).

Dia mengatakan rencana 
PTM 100 persen masih diko-
munikasikan bersama Satgas 
Covid-19 Kabupaten Bekasi 
sementara evaluasi pembe-
lajaran saat ini juga terus 
dilakukan secara bertahap.

“Selama satu bulan ini 
akan terus dievaluasi, kami 
meminta bantuan Satgas 
Covid-19. Setelah itu baru 
diputuskan boleh atau tidak 
menggelar PTM 100 persen,” 
katanya.

Apabila diizinkan meng-
gelar PTM 100 persen, kata 
dia, Dinas Pendidikan segera 
mengusulkan rencana terse-
but kepada Bupati Bekasi. 
“Di Jakarta juga sudah 100 
persen PTM. Karena di kita 
juga aman jadi apakah mung-
kin kita usulkan ke Pak Bupati 
lewat Satgas Covid-19. Kalau 
boleh PTM 100 persen, ya 
kita jalankan,” katanya.

Carwinda mengaku se-
jauh ini PTM terbatas ber-
jalan lancar, tidak ada siswa 

yang terkonfirmasi positif  
Covid-19 sejak skema belajar 
ini mulai diberlakukan.

“Sampai saat ini tidak 
ada laporan kaitan siswa yang 
terpapar dan pembelajaran 
tatap muka terbatas ini sudah 
terlaksana sesuai kebijakan 
pemerintah daerah,” katanya.

Wakil Juru Bicara Satgas 
Penanganan Covid-19 Ka-
bupaten Bekasi, Masrikoh 
mengatakan rencana pem-
berlakuan PTM 100 persen 
oleh Dinas Pendidikan di-
mungkinkan terlaksana bulan 
depan dengan catatan seluruh 
aktivitas di satuan pendidikan 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan ketat sesuai kebi-
jakan pemerintah daerah.

“Sejauh ini Satgas tidak 
menemukan adanya kasus 
terkonfi rmasi Covid-19 saat 
proses PTM 50 persen, aman 
dan lancar jadi kalau Dis-
dik mewacanakan PTM 100 
persen bisa saja tinggal me-
nyusun regulasi agar tidak 
sampai memunculkan kasus 
baru,” katanya.

Pelaksanaan PTM Terba-
tas yang saat ini diberlakukan 
di Kabupaten Bekasi men-
gacu Surat Edaran Bupati 
Nomor DK.07.03/SE-21/
Disdik ditujukan bagi jenjang 
PAUD/RA, SD/MI, SMP/
MTS, SMA/SMK/MA dan 
pendidikan kesetaraan.

Surat edaran tersebut 
mengatur ketentuan pelak-
sanaan PTM Terbatas mulai 
dari persetujuan orang tua 
hingga sejumlah aturan teknis 
yang bertujuan melindungi 
peserta didik serta segenap 
sumber daya satuan pendi-
dikan dari potensi penularan 
virus korona.  yan

PENGUMUMAN
Bersama ini kami umumkan bahwa pemegang saham PT BEMP PALMER INDONESIA ("Perseroan") 
akan mengalihkan sebagian besar saham Perseroan kepada pihak lain, yang akan menyebabkan 
terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.
Kepada pihak yang berkepentingan baik kreditur maupun karyawan Perseroan, dan pihak lainnya, apabila 
ada keberatan agar menyampaikan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal pengumuman ini ke:
Permata Green Garden Blok B No.15, Kel. Maruyung, Kec. Limo, Kota Depok 16515, Up. Ny. MUSTIKA 
DIAH JAYANTI, S.Ak.
Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,
MUSTIKA DIAH JAYANTI,  S.Ak.
Direksi Perseroan

PUTRI PARAMA ANGGRAENI KASIH DESY

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 
127 ayat (2) Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, dengan ini 
Direksi PT MEGA MENARA MAS 
BERJANGKA, berkedudukan di 
Jakarta Selatan (“Perseroan”), 
mengumumkan bahwa akan 
dilaksanakan pengalihan saham 
dalam Perseroan yang secara 
langsung akan mengakibatkan 
perubahan pemegang saham, 
sehingga mengakibatkan pula 
perubahan pengendalian atas 
Perseroan.
Sehubungan hal tersebut di atas, 
maka setiap kreditor atau pihak yang 
berkeberatan atas rencana tersebut 
dapat mengajukan keberatannya 
secara tertulis disertai dengan bukti-
bukti yang sah kepada Perseroan 
paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung sejak tanggal 
pengumuman ini kepada Direksi 
Perseroan dengan alamat :

PT MEGA MENARA MAS 
BERJANGKA

AXA Tower Kuningan City Lantai 28, 
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12940

Jakarta, 19 Maret 2022
Direksi

PT MEGA MENARA MAS 
BERJANGKA

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (P2P) 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
DKI Jakarta, Dwi Oktavia 
mengatakan, saat ini Jakarta 
belum memasuki fase endemi.

“Belum, belum endemi 
(Jakarta),” kata Dwi saat di-
hubungi.

Kendati demikian, Dwi 
mengaku tengah memper-
siapkan transisi dari pandemi 
Covid-19 ke endemi menuju 
kehidupan tatanan baru.

“Tapi kita bersiap nanti 
pada saat endemi mau seperti 
apa, terus kita terapkan untuk 
kehidupan tatanan baru itu, itu 
yang kita siapin dari sekarang,” 
ujarnya.

Sebelumnya, Dwi men-
gatakan selama periode 1 No-
vember 2021 hingga 16 Maret 
2022 atau sejak kemunculan 
varian Omicron sebanyak 

1.477 pasien Covid-19 di Ja-
karta meninggal.

Dwi menyebut sebanyak 
50% dari jumlah pasien Cov-
id-19 tersebut belum menjalani 
vaksinasi dosis lengkap.

“Itu kita analisis dari 
1.477 kasus meninggal peri-
ode 1 November (2021) sam-
pai 16 Maret (2022), nah 
ternyata 50 persen itu belum 
vaksin atau vaksin baru satu 
dosis, jadi belum lengkap,” 
tutur Dwi.  yan

Dinkes: Jakarta Sedang Persiapan 
Transisi Kehidupan Tatanan Baru

BELUM MASUK FASE ENDEMI

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi (tengah) saat me-
mimpin Rapat Percepatan Vaksinasi Covid-19 dan Persiapan Pemantauan 
Arus Mudik Lebaran Tahun 2022 di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bekasi, 
Kamis (17/3).

PEMBERITAHUAN

“ PENGAMBILALIHAN “

Dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan RUPS 

PERSADA pada tanggal 19 April 2022 sehubungan dengan akan diadakannya 

akuisisi/Pengambil alihan PT TITIAN MAKMUR PERSADA :

Bertempat di : Kantor Perseroan

Pukul : 10.00 WIB

Bahwa PT TITIAN MAKMUR PERSADA, akan diambil alih baik saham maupun 

kepengurusan oleh Tuan SUDIANTO dan Tuan AYI PRAYANA, apabila Pihak III 

yang masih mempunyai kepentingan sehubungan dengan pengambil alihan ini 

dapat segera menghubungi perseroan.

Pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi 

ketentuan pasal 127 ayat 8 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas

Jakarta, 18 Maret 2022

Direksi PT TITIAN MAKMUR PERSADA

PT TITIAN MAKMUR 


