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Bawaslu Tegaskan Kampus Tak Bisa 
Dijadikan Lokasi Kampanye Pemilu
Jika kampus ingin dijadikan lokasi kam-
panye, maka peraturan dalam Pasal 
280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu  harus diubah lebih 
dahulu.

peraturan tersebut harus di-
ubah lebih dahulu. Di samping 
itu, ia juga mempertanyakan 
dampak kegiatan kampanye 
pemilu terhadap aktivitas be-
lajar di lingkungan kampus, 
apabila diizinkan.

 “Kalau kampanye terbuka, 
teman-teman bisa dibayang-
kan, di kampus orang kampa-
nye buat selebaran dan lain-
lain, di kampus itu akan jadi 
persoalan,” katanya.

Bagja menambahkan, kam-
pus bisa saja menjadi lokasi 
kegiatan kampanye yang ben-
tuknya debat, tetapi tetap harus 
mengubah aturan yang ada. 

“Silakan revisi undang-un-
dangnya tapi metodenya hanya 
debat, tidak ada metode yang 
lain, tidak boleh ada pawai di 
kampus, bisa repot kita, bisa 
enggak belajar teman-teman 
mahasiswa,” ujar Bagja. 

Ketua Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Hasyim Asy’ari 
sebelumnya mengatakan, kam-
pus perguruan tinggi dapat 
menjadi salah satu lokasi kam-
panye peserta pemilu. 

“Pertanyaannya adalah, 
(kampanye) boleh dilakukan 
di mana saja? Di mana saja 
sepanjang ada pemilih, itu bo-
leh kampanye pada prinsipnya, 

termasuk di dalam kampus, di 
pondok pesantren, tapi ada 
catatannya,” kata Hasyim saat 
ditemui di kawasan Harmoni, 
Jakarta, Sabtu (22/7) lalu.

Hasyim menjelaskan, Pasal 
280 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
mengatur bahwa pelaksana, 
peserta dan tim kampanye 
pemilu dilarang menggunakan 
fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah dan tempat pendidikan. 

Namun menurut Hasyim, 
ketentuan itu dapat diartikan 
bahwa yang dilarang adalah 
penggunaan fasilitasnya, bu-
kan kegiatan kampanyenya. 
Sementara dalam penjelas-
an pasal tersebut, fasilitas 
pemerintah, tempat ibadah, 
dan tempat pendidikan dapat 
digunakan untuk kampanye 
jika peserta pemilu hadir tanpa 
atribut kampanye, atas un-
dang an dari pihak penanggung 
jawab tempat. 

“Jadi kampanye di kampus 
itu boleh, dengan catatan apa, 
yang mengundang misalkan 
rektor, pimpinan lembaga, 
boleh. Tapi juga harus mem-
perlakukan yang sama, kalau 
capres ada dua ya dua-duanya 
diberikan kesempatan,” ujar 
Hasyim.  han

JAKARTA (IM) - Ketua 
Badan Pengawas Pemilu (Ba-
waslu) Rahmat Bagja mene-
gaskan, lingkungan perguruan 
tinggi atau kampus tidak bisa 
menjadi lokasi kampanye pe-

milu.Larangan tersebut diatur 
undang-undang. 

“Belum saatnya. Kenapa, 
kampanye di kampus masih 
ada larangan. Kalau itu diubah, 
jenis apa yang boleh di kampus? 

Kalau jenis kampanye terbuka 
itu enggak bisa,” kata Bagja di 
Kompleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Kamis (22/9).

Pasal 280 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 ten-
tang Pemilu menyebutkan, 
pelaksana, peserta, dan tim 
kampanye pemilu memang 
dilarang menggunakan fasilitas 
pemerintah, tempat ibadah, 
dan tempat pendidikan. 

Oleh karena itu, menurut 
Bagja, jika kampus ingin dija-
dikan lokasi kampanye, maka 

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
meminta Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) bersikap 
tegas dalam menegakkan 
hukum terkait pelaksanaan 
Pemilihan Umum (Pemilu)  
2024 mendatang. 

Ketua Bawaslu Rahmat 
Bagja mengatakan, Kepala 
Negara meminta agar pene-
gakan oleh Bawaslu tidak 
memandang bulu agar penye-
lenggaraan pemilu semakin 
baik ke depan. 

“Permintaan Pak Presi-
den agar bawaslu tegas dari 
mulai awal penegakan hu-
kum, baik penegakan hu-
kukm pidana maupun pene-
gakan hukum administrasi,” 
kata Bagja usai bertemu 
Presi den Jokowi di Kom-
pleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Kamis (22/9).

 Bagja  menuturkan, 
Jokowi juga bercerita menge-
nai pengalamannya diperiksa 
oleh Bawaslu saat berta-
rung merebutkan kursi Wali 
Kota Solo dan Gubernur 
DKI Jakarta. Namun Jokowi 

mengapresiasi proses yang 
dijalaninya itu dan berharap 
menjadi pembelajaran para 
peserta pemilu berhati-hati 
dalam mengikuti proses pe-
milu. 

Di sisi lain, Bagja juga 
mengaku tak memperma-
salahkan pernyataan Ketua 
Majelis Tinggi Partai De-
mokrat Susilo Bambang Yu-
dhoyono (SBY) yang meng-
aku mesti turun gunung 
untuk mencegah kecurangan 
dalam Pemilu 2024. 

“Para politisi silakan 
tu run gungung memastikan 
penyelenggaraan demokra-
si kita lebih baik untuk 
mene gakkan keadilan,” ujar 
Bagja. 

Ia menambahkan, Ba-
waslu dan pemerintah punya 
semangat yang sama agar 
pemilu berjalan jujur dan adil. 

Selain itu, untuk mence-
gah adanya politisasi suku, 
agama, ras, dan antargolong-
an; kampanye hitam, serta 
hoaks demi menghindari 
polarisasi di tengah masyara-
kat.  mei

Jokowi Minta Bawaslu Tegas 
Tegakkan Hukum Terkait Pemilu

JAKARTA (IM) - Se-
kretaris Jenderal DPP Partai 
Gerindra Ahmad Muzani me-
nyatakan, partainya menolak 
wacana penghapusan daya 
listrik 450 Volt Ampere (VA) 
yang biasa digunakan warga 
miskin. Penghapusan daya 
450 Va ini akan membebani 
rakyat kecil. 

“Ada pandangan yang 
mengingankan agar listrik 
dengan daya 450 volt dihapus, 
kami tidak setuju, kenapa? 
Karena listrik dengan daya 450 
ini dipakai oleh orang-orang 
kecil, penghuni kontrakan pet-
akan, para buruh, nelayan, dan 
petani,” kata Muzani dalam 
keterangannya, Rabu (21/9).

Muzani menjelaskan, wa-
cana tersebut juga sudah disi-
kapi oleh Presiden Joko Wido-
do (Jokowi). Dia bersyukur, 
Presiden Jokowi dengan tegas 
menolak adanya wacana peng-
hapusan daya listri 450 VA itu. 

“Kami bersyukur Presiden 
Jokowi tidak meneruskan ren-
cana ini,” ucap Wakil Ketua 
MPR ini. 

Sebelumnya diberitakan, 
Presiden Jokowi menegaskan, 
tidak ada penghapusan atau 
pengalihdayaan pelanggan 
listrik dengan daya 450 VA. 
Jokowi juga memastikan, daya 
listrik 450 VA tidak akan dinai-
kkan menjadi 900 VA. 

“Tidak ada penghapusan 
untuk daya listrik 450 VA 
tidak ada juga perubahan dari 
450 VA ke 900 VA, tidak ada, 
enggak pernah, enggak per-
nah bicara seperti itu,” kata 

Jokowi di Gerbang Tol Gabus, 
Jalan Sriamur, Tambun Utara, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 
pada Selasa (20/9).

Dia mengingatkan agar isu 
penghapusan daya listrik terse-
but tidak membuat masyarakat 
resah. “Tidak ada perubahan 
dari 450 VA ke 900 VA, eng-
gak ada, jangan sampai yang di 
bawah resah karena soal itu,” 
ucap Jokowi. 

Sebelumnya, PT PLN 
(Persero) memastikan tidak 
ada penghapusan golongan 
pelanggan dengan daya 450 
VA. Direktur Utama PLN 
Darmawan Prasodjo men-
gatakan, daya listrik 450 VA 
juga tidak akan dinaikkan 
menjadi 900 VA dan tidak ada 
perubahan tarif  listrik.  han

Partai Gerindra Tolak Wacana 
Penghapusan Daya Listrik 450 VA

JAKARTA (IM) - Mantan 
Direktur Jenderal (Dirjen) 
Keuangan Daerah (Keuda) 
pada Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri), M Ar-
dian Noervianto, dituntut 
delapan tahun penjara. Selain 
itu, Ardian juga dituntut mem-
bayar denda Rp500 juta subsid-
air enam bulan kurungan.

Menurut Jaksa  Penuntut 
Umum (JPU) Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK), 
Ardian terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melaku-
kan tindak pidana korupsi dana 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) untuk daerah.

Ardian diyakini  telah 
menerima suap terkait pengu-
rusan pinjaman dana Pemuli-
han Ekonomi Nasional (PEN) 
untuk Kabupaten Kolaka 
Timur.

Namun, tim Kuasa Hu-
kum Mochamad Ardian No-
ervianto, membantah semua 
kesimpulan jaksa KPK se-
bagaimana tertuang dalam 
tuntutan tersebut.  Tim Kuasa 

Hukum terdakwa menyebut 
jaksa KPK telah mengabaikan 
fakta persidangan.Bahkan ada 
beberapa keterangan saksi 
dalam berita acara penyidikan 
(BAP) dicabut oleh jaksa.

“Jaksa banyak mengabai-
kan fakta persidangan,” ujar 
salah satu Tim Penasihat Hu-
kum Terdakwa, Reno Rahmat 
Hajar, Rabu (21/9).

Ia mengungkapkan be-
berapa indikasi atau bukti 
pengabaian fakta persidangan 
oleh jaksa KPK. Pertama, 
Ardian tidak pernah memberi 
persetujuan/kesepakatan un-
tuk membantu Andi Merya 
mendapat Pinjaman PEN 
sebesar Rp350 miliar.

Hal ini kata dia bisa dilihat 
dari keterangan Andi Merya 
sendiri di persidangan. Pada 
intinya, Andi menyatakan 
Terdakwa Ardian tidak pernah 
berkata akan membantu untuk 
mendapatkan dana PEN sebe-
sar Rp350 miliar tersebut.

Demikian pula, keterangan 
Laode M Syukur Akbar, yang 

ikut dalam pertemuan tersebut, 
tidak mendengar Terdakwa Ar-
dian menyebut-nyebut Rp300 
miliar dan tidak mendengar 
seluruh isi pembicaraan. 

Sementara itu, keterangan 
Sukarman Loke menyatakan 
Andi Merya bertemu dengan 
Terdakwa Ardian pada tanggal 
4 Mei 2021.

“Saksi mengetahui usulan 
Kolaka Timur sebesar tiga 
ratus miliar rupiah setelah saksi 
menelepon Mustakim Darwis 
untuk bertanya. Yang pasti, 
saksi menyatakan Rp300 miliar 
merupakan usulan, bukan hasil 
dari pertemuan dengan Terda-
kwa Ardian,” ujarnya mengutip 
pernyataan Sukarman Loke.

Kedua, Ardian tidak per-
nah meminta fee kepada 
Andy Merya untuk memu-
luskan pinjaman PEN Kolaka 
Timur. Pertemuan 10 Juni 
2021 antara Mochammad Ar-
dian dengan Laode M Syukur 
Akbar yang dianggap Moch 
Ardian meminta fee tidak 
pernah ada.  han

Dituntut 8 Tahun, Eks Dirjen Kemendagri 
Sebut Jaksa KPK Abaikan Fakta Persidangan

SIDANG KORUPSI IZIN 
EKSPOR CPO

Terdakwa anggota Tim Asis-
tensi Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Weibi-
nanto Halimdjati alias Lin Che 
Wei (kedua kiri) memberikan 
tanggapan pada keterangan 
saksi dalam sidang lanjutan 
di Pengadilan Tipikor, Ja-
karta, Kamis (22/9). Sidang 
lanjutan kasus tindak pidana 
korupsi dalam kasus Persetu-
juan Ekspor (PE) Crude Palm 
Oil (CPO) dan turunannya 
dengan kerugian keuangan 
negara senilai Rp6,047 trili-
un tersebut beragendakan 
mendengarkan keterangan 
saksi Direktur Ekspor Produk 
Pertanian dan Kehutanan Ke-
mendag Farid Amir.

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) telah mengirim su-
rat panggilan kedua kepada 
Gubernur Papua, Lukas 
Enembe. Lukas dipanggil 
ulang untuk diperiksa sebagai 
tersangka pada Senin, 26 
September 2022.

KPK meminta Lukas 
Enembe maupun tim kuasa 
hukumnya untuk kooperatif  
memenuhi panggilan peme-
riksaan tersebut. KPK mem-
berikan kesempatan kepada 
Lukas untuk mengklarifi kasi 
terkait bukti-bukti yang telah 
dikantongi tim penyidik.

“Kami berharap ter-
sangka dan PH (Penasihat 
Hukum) nya kooperatif  
hadir karena ini merupakan 
kesempatan untuk dapat 
menjelaskan langsung di ha-
dapan tim penyidik KPK,” 
kata Plt Juru Bicara KPK, 
Ali Fikri melalui pesan sing-
kat, Kamis (22/9).

Lebih lanjut, Ali juga 
turut menanggapi beberapa 
respons tim kuasa hukum 
Lukas Enembe yang kerap 
koar-koar di publik. Ali me-
mastikan bahwa bahwa narasi 
yang dibangun kuasa hukum 
Lukas adalah usaha yang 
percuma.

“Sebagai pemahaman 
bersama, membangun narasi 
diruang publik tidak dapat 
dijadikan dasar pembuk-
tian suatu perkara pidana,” 
terangnya.

Ali menegaskan bahwa 
proses penyidikan terhadap 
Lukas Enembe murni pen-
egakan hukum. Ali memas-
tikan proses penegakan hu-
kum tersebut telah dilakukan 
berdasarkan aturan yang 
berlaku.

“Kami juga ingin tegas-
kan, proses penyidikan yang 

KPK lakukan ini telah sesu-
ai prosedur dan ketentuan 
hukum, sehingga hak-hak 
tersangka pun kami pastikan 
diperhatikan sebagaimana 
koridor hukum berlaku,” 
jelasnya.

Sekadar informasi, KPK 
telah menetapkan Gubernur 
Papua, Lukas Enembe seba-
gai tersangka. Berdasarkan 
informasi yang dihimpun, 
Politikus Partai Demokrat 
tersebut diduga terjerat se-
jumlah dugaan kasus korupsi.

Di antaranya, terkait 
penerimaan suap dan grati-
fi kasi proyek di daerah Pa-
pua. Sayangnya, KPK belum 
membeberkan secara de-
tail konstruksi perkara yang 
menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah be-
pergian ke luar negeri oleh 
Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Imigrasi Kementerian Hu-
kum dan HAM (Kemenkum-
ham) atas permintaan KPK. 
Ia dicegah bepergian ke luar 
negeri selama enam bulan 
ke depan terhitung mulai 7 
September 2022 hingga 7 
Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat 
Pe  l a p o r a n  d a n  A n a l i -
sis Transaksi Keuangan 
(PPATK) juga sudah mem-
blokir rekening milik Lukas 
Enembe dan pihak-pihak 
yang terkait. Pemblokiran 
dilakukan karena PPATK 
menemukan ada transaksi 
keuangan yang janggal atau 
mencurigakan.

Informasi terbaru, ada 
temuan PPATK terkait tran-
saksi keuangan Lukas yang 
mengalir ke rumah judi alias 
kasino di luar negeri. PPATK 
menyebut jumlahnya hampir 
setengah triliun. KPK sedang 
mendalami temuan PPATK 
tersebut.  mei

Kirim Surat Panggilan Kedua, KPK Beri 
Kesempatan Lukas Enembe untuk Klarifi kasi
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EKSPEDISI MARITIM 2022
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono 
(kiri) berjabat tangan dengan Komandan KRI Dewaruci Mayor Laut 
(P) Sugeng Hariyanto (kanan) sebelum mengikuti pelayaran Ekspedisi 
Maritim 2022 di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Kamis (22/9). Ekspedisi 
Maritim 2022 yang akan berlangsung hingga 10 Oktober 2022 tersebut 
bertujuan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan sejarah 
maritim, TNI AL, potensi maritim, dan wisata maritim di pulau Jawa.
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RDP KOMISI VI DPR DENGAN MENKOP DAN UKM
Menkop dan UKM Teten Masduki mengikuti 
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI 
DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Kamis (22/9). Rapat tersebut membahas 
mengenai penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 
sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran 
dan progres pelaksanaan BPUM T.A. 2022 dan 
rencana pelaksanaan BPUM T.A. 2023.

P E N G U M U M A N
- Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan 
Akta Pembubaran Perseroan Terbatas    
PT SURYATAMA PERSADA, berkedudukan di 
Jakarta Pusat, tanggal 22 September 2022, 
telah diputuskan antara lain :
- Menyetujui untuk membubarkan Perseroan 
dan untuk pemberesan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah 
ditunjuk Likuidator.
- Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, 
sesuai ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, para kreditur yang 
mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap 
segera membereskan tagihan kepada 
Perseroan dalam waktu 60 (enampuluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini di 
kantor PT SURYATAMA PERSADA, beralamat 
di Kalibata Utara II Nomor 22 Kalibata Pancoran, 
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,    
Kode Pos : 12760.

Jakarta, 23  September 2022
Likuidator

RM. ARIO WIBISONO

     

P E N G U M U M A N
- Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan 
Akta Pembubaran Perseroan Terbatas    
PT BRASSTAR INTERNATIONAL COATING, 
berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 22 
September 2022, telah diputuskan antara lain :
- Menyetujui untuk membubarkan Perseroan 
dan untuk pemberesan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah 
ditunjuk Likuidator.
- Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, 
sesuai ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, para kreditur yang 
mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap 
segera membereskan tagihan kepada 
Perseroan dalam waktu 60 (enampuluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini    
di kantor PT BRASSTAR INTERNATIONAL 
COATING, beralamat di Graha Prawira L.4,    
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 18, RT. 004, 
RW. 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,    
Kode Pos :12790.

Jakarta, 23  September 2022
Likuidator

USAMA UMAR BAHANAN

P E N G U M U M A N
- Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan 
Akta Pembubaran Perseroan Terbatas   
PT INSAN JAYA, berkedudukan di Jakarta 
Pusat, tanggal 22 September 2022, telah 
diputuskan antara lain :
- Menyetujui untuk membubarkan Perseroan 
dan untuk pemberesan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah 
ditunjuk Likuidator.
- Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, 
sesuai ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, para kreditur yang 
mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap 
segera membereskan tagihan kepada 
Perseroan dalam waktu 60 (enampuluh) hari 
terhitung sejak tanggal pengumuman ini di 
kantor PT INSAN JAYA, beralamat di Jalan 
Otista 2 Nomor 21 Kampung Melayu, Kelurahan 
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, 
Jakarta Timur.

Jakarta, 23  September 2022
Likuidator

HUSIN ABDULLAH BAREDWAN

   

  

 

P E N G U M U M A N
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham PT JOMBANG AGUNG 
SENTOSA, tertanggal 02 September 2022 
Nomor 01, dibuat dihadapan NI PUTU SRI 
SUNARDEWI, SH, Notaris di Depok, seluruh 
pemegang saham Perseroan memutuskan: 

Menyetujui pembubaran Perseroan 
terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2022;

Menunjuk VONNY RIADY selaku 
Likuidatur.

1.

2.

Bagi para pihak yang berkepentingan atau 
memiliki tagihan, dapat menghubungi 
Likuidatur secara tertulis dalam jangka waktu 
60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman 
ini disertai dokumen asli dan lengkap ke 
alamat: Jl. Raya Jombang RT.02, RW.07, No. 
104, Perigi Lama, Tangerang Selatan. 
Demikian pengumuman ini kami sampaikan 
untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 
147 dan Pasal 149 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 September 2022
Likuidatur Perseroan

PT. CERITA CANTIK INDONESIA
Berkedudukan di Kota Denpasar

 (“Perseroan”)

P E N G U M U M A N
Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa 
pemegang saham dalam Perseroan akan 
melakukan pengalihan yang akan berdampak 
menjadi perubahan pengendalian saham 
dalam perseroan (“Transaksi”).
Untuk memenuhi kewajiban pengumuman 
sebagaimana dipersyaratkan dalam 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa bagi 
Kreditor dan pihak lainnya yang memiliki 
keberatan atas Transaksi tersebut dapat 
menyampaikan keberatannya kepada 
Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah tanggal pengumuman ini.

23 September 2022
Direksi

PT. CERITA CANTIK INDONESIA
Jalan Mochamad Yamin  Nomor 7, 
Sumerta Kelod, Denpasar Timur, 

Kota Denpasar Bali 

PENGUMUMAN
HASIL AKHIR LIKUIDATOR
PT. DASA WIRA PERKASA 

(Dalam Likuidasi)
Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT. DASA WIRA 
PERKASA (Dalam Likuidasi) berkedudukan 
di Jakarta Utara  tertanggal 24 Agustus 2022  
sebagaimana termuat dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT. DASA WIRA 
PERKASA No. 02 Tanggal 26 Agustus  2022 
yang dibuat dihadapan MEN WIH 
WIDIATNO, S.H., M.M., M.Kn., notaris di 
Kota Serang telah mengambil keputusan 
sebagai berikut :

Demikian pengumuman ini dibuat untuk 
memenuhi ketentuan pasal 152 UU No. 40 
tahun 2008 tentang Perseroaan Terbatas.

Jakarta, 22 September 2022
RUDY SUMADI / LIKUIDATOR

Menyetujui dan Menerima Pertanggung-
jawaban Likuidator Perseroan (Dalam 
Likuidasi) dan memberikan memberikan 
pelunasan dan pembebasan (aquit et 
decharge) kepada Likuidator tanpa ada 
dikecualikan.
Menyatakan Proses Likuidasi Perseroan 
(dalam likuidasi) telah selesai dan 
Perseroan dinyatakan berakhir menurut 
hukum


