
Festival Dalang Anak Nasional 2022 
Digelar di Kota Tua Jakarta

J A K A R TA  ( I M ) 
- Persatuan Pedalangan 
Indonesia (Pepadi) meng-
gelar Festival Dalang Anak 
tingkat Nasional ke-15, di 
Kota Tua Jakarta, Taman 
Sari, Jakarta Barat. Festival 
digelar selama tiga hari, 
mulai Kamis (22/9) hingga 
Sabtu (24/9). 

“Kalau kita lihat di masa 
lalu, kita kenal wayang ber-
peran besar dalam perada-
ban. Pada hari ini, refl eksi 
peradaban dari masa ke 
masa terlihat melalui festival 
wayang ini,” kata Ketua 1 
Pepadi Pusat, Tumiyono 
dalam sambutannya, di 
Kota Tua Jakarta, Kamis. 

Per lombaan men-
dalang wayang untuk anak-
anak dilaksanakan di Plaza 
Taman Fatahilah, tepat di 
depan Museum Wayang. 
Pada hari pertama, pulu-

han peserta dalang cilik 
beratraksi di panggung 
secara bergiliran sejak pagi. 

Sementara panggung 
telah rapi dengan deretan 
wayang kulit yang berjejer 
di depan layar putih. Para 
dalang juga berbagi pang-
gung yang luas itu dengan 
para sinden dan pemusik 
tradisional yang sebagian 
besar merupakan anak-
anak dan remaja. 

Para pengunjung ka-
wasan wisata Kota Tua 
Jakarta pun berkesempatan 
menonton aksi para dalang 
anak secara gratis. 

Selain pertunjukan 
wa yang, ditampilkan juga 
sejumlah cendera mata ber-
tema wayang seperti blang-
kon, buku pewayangan, 
lukisan, gantungan kunci, 
hingga wayang yang terbuat 
dari kulit sapi asli.  yan
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PENGOPERASIAN
LRT JABODEBEK MUNDUR

Foto udara suasana pem-
bangunan proyek LRT 
(Light Rail Transit) JABO-
DEBEK di kawasan Kunin-
gan, Jakarta, Kamis (22/9). 
Perkembangan pemba-
ngunan LRT JABODEBEK 
rute Bekasi Timur-Cawang, 
Cibubur-Cawang, dan Cawa-
ng-Dukuh Atas sepanjang 
44 km hingga saat ini pe-
kerjaan fi siknya mencapai 
96 persen dan ditargetkan 
beroperasi pada pertenga-
han tahun 2023, sebelum-
nya Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pan-
djaitan menargetkan LRT 
akan soft launching pada 17 
Agustus 2022.

Anies: Pastikan Ekosistem Pasar 
di Jakarta Bebas dari Pungli
Semua pihak agar tidak memperkaya 
diri sendiri, dan bisa menjaga ekosistem 
pasar yang bersih dari praktik pungutan 
liar (Pungli) maupun korupsi lainnya. 
Semua harus mementingkan hajat hi-
dup paling dasar rakyat Jakarta, katan-
ya Anies Baswedan.

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan menegaskan bahwa 
praktik korupsi di lingkungan 
pasar sudah terlalu banyak. Ia 
pun berpesan ke jajaran Di-
reksi BUMD Perumda Pasar 
Jaya agar menjaga ekosistem 
pasar yang bersih dari praktik 
pungutan liar (Pungli) maupun 
korupsi lainnya.

Hal itu disampaikannya 
usai meresmikan empat Pasar 
di Jakarta di bawah Perumda 
Pasar Jaya.

“Sudah terlalu banyak 
praktik praktik seperti itu, 

pastikan ekosistem pangan 
kita bersih dari praktik se-
perti itu, jadi saya minta ke-
pada semuanya lakukan ini 
refl eksikan ke diri sendiri, kita 
sebenarnya tahu dana sebenar-
nya kita saling tahu kok siapa 
mengerjakan apa, main dengan 
siapa tahu semuanya, cuman 
pada enggak ngomong aja ya 
kan, praktik-praktik seperti 
ini hentikan, kembalikan ini 
menjadi ekosistem yang se-
hat, nanti kita bapak ibu bisa 
menceritakan dengan rasa 
syukur dan bangga peran kita,” 
kata Anies dalam sambutannya 

di Pasar Cipinang Kebembem, 
Pulogadung, Jakarta Timur, 
Kamis (22/9).

Anies juga berpesan agar 
tidak memperkaya diri sendiri, 
melainkan mementingkan 
hajat hidup paling dasar rakyat 
Jakarta.

“Saya pesankan ini bapak 
ibu sekalian karena ini adalah 
hajat hidup paling dasar untuk 
rakyat Jakarta, kebutuhan pa-
ngan ekosistem pasar tradisi-
onal tolong ini di jaga. 77 
tahun (Kemerdekaan RI) dan 
ketika kita memilih untuk bisa 
merasakan kemandirian adalah 
untuk seluruh rakyat bisa se-
jahtera, jadi bapak ibu yang 
bekerja di ekosistem ini sering 
seringlah mengingatkan, yang 
dikatakan itu klasik, tapi harus 
diungkapkan terus menerus 
ingatkan kita semua,” ucapnya.

“Yang jadi pengawas jadi-
lah pengawas untuk kepen-
ting an rakyat, yang jadi Di-
rek si jadilah Direksi untuk 
kepenting an rakyat, yang jadi 

manager jadilah manager un-
tuk kepentingan rakyat, ja-
ngan jadi manager, Direksi, 
pengawas untuk kepentingan 
mengumpulkan uang rupiah 
bagi dirinya, keluarganya, dan 
kelompoknya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Anies 
meresmikan empat pasar yang 
rampung direvitalisasi dianta-
ranya Pasar Cipinang Kebem-
bem, Pasar Sawah Barat, Pasar 
Tanah Tinggi Poncol, dan 
Pasar Tebet Barat.

 
10 Pasar dalam Tahap Revi-
talisasi 

Direktur Utama (Dirut) 
BUMD Perumda Pasar Jaya, 
Tri Prasetyo menyebut masih 
terdapat 10 pasar yang masih 
dalam tahap revitalisasi dan 
pembangunan di sejumlah 
wilayah Jakarta.

“Ada 10 pasar yang masih 
dalam proses, terakhir Pasar 
Sumur Batu, Pasar Heksago-
nal Ikan Luar Batang, Pasar 
Petojo Enclek, Pasar Jati Ra-
wasari, Pasar Kalideres, Pasar 
Gandaria, Pasar Kombongan, 
Pasar Kwitang Dalam, Pasar 
Cilincing, dan Pasar Perum-
nas Klender,” kata Tri dalam 
sambutan peresmian 4 pasar 
di Pasar Cipinang Kebembem, 
Pulogadung, Jakarta Timur, 
Kamis (22/9).

Sementara itu, Manager 
Hubungan Masyarakat Perum-
da Pasar Jaya, Gatra Vaganza 
mengatakan dari 10 pasar dua 
di antaranya merupakan ba-
ngunan Cagar Budaya.

“Revitalisasi satu Perum-
nas Klender sisanya dibangun 
ulang. Dua di antaranya Cagar 
Budaya Petojo Enclek sama 
Hexagon Pasar Ikan Luar 
Batang,” ucap Gatra.

Gat ra  menambahkan 
sembilan dari 10 pasar bakal 
menerapkan konsep zero run 
off atau mengalirkan air hujan 
ke tanah melalui sumur resap-
an. Namun, Pasar Perumnas 
Klender yang hanya revitalisasi 
tidak mengusung zero run off.

“Ya (zero run off) kecuali 
Pasar Perumnas Klender kalau 
pasar lainnya zero run off,” ujar 
Gatra.

Kemudian, Gatra mem-
beberkan proyek revitalisasi 
10 pasar menelan anggaran 
15-20 miliar per satu pasar. 
Adapun sumber dana berasal 
dari penyertaan modal daerah 
(PMD) kecuali revitalisasi 
Pasar Perumnas Klender.

“Saya coba rata rata saja 
ya sekitar satu pasar kesam-
pingkan Perumnas Klender 
sekitar antara 15-20M per satu 
pasar. Ada dari PMD, kalau 
Perumnas Klender itu sendiri,” 
ujarnya

Lebih lanjut, Gatra menar-
getkan empat pasar rampung 
di tahun 2022. Sedangkan 
sisanya di tahun depan. “Cilin-
cing tahun ini, perumnas tahun 
ini, sumur batu tahun ini, dari 
sembilan dibangun ulang ada 
4 pasar yang akan selesai ta-
hun ini sumur batu, Cilincing, 
perumnas klender, kalideres,” 
tuturnya.  yan
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JAKARTA (IM) - Peme-
rintah Kota Jakarta Barat 
(Pemkot Jakbar) memberikan 
fasilitas khitanan gratis untuk 
anak yatim di kantor Wali Kota 
Jakbar, Kamis (22/9). Kegiatan 
itu dilakukan jajaran Pemkot 
dalam rangka memperingati 
Hari Lebaran Anak Yatim pada 
10 Muharam.

“Kita berikan fasilitas 
khitanan gratis untuk anak 
anak yatim yang berasal dari 
seluruh kecamatan di Jakarta 
Barat,” kata Kepala Bagian 
Kesejahteraan Rakyat (Kabag 
Kesra) Kota Jakbar, Abdur-
rahman, saat ditemui di kan-
tor Wali Kota Jakbar, Kamis 
(22/9).

Abdurahman mengatakan, 
kegiatan tersebut bertujuan 
untuk membantu anak yatim 
yang kurang mampu agar 
tetap menjalankan ibadah 
berupa khitanan secara gratis. 
Selama kegiatan berlangsung, 

Abdurrahman mengaku warga 
dan anak-anak yang ikut serta 
dalam kegiatan ini cukup an-
tusias.

Tercatat ada 32 anak dari 
delapan kecamatan di wilayah 
Jakbar yang hadir pada ke-
giatan hari ini. Nantinya tidak 
hanya fasilitas khitanan saja 
yang diberikan Pemkot Jakbar. 
Pihaknya akan memberikan 
bingkisan berupa alat perleng-
kapan sekolah seperti tas.

Pemkot Jakbar juga meng-
gelar kegiatan hajatan untuk 
ke 32 anak yang dikhitan di 
Pasar Jabon, Kecamatan Kem-
bangan pada Sabtu (24/9). 
Dengan adanya kegiatan itu, 
Abdurahman berharap warga 
terbantu dalam melangsung-
kan khitanan yang juga men-
jadi bagian dari ibadah umat 
Muslim tersebut.

Berdasarkan pantauan, di 
lokasi khitanan massal gratis 
ada lima sekat tempat tidur 
yang disediakan untuk proses 
khitanan. Selain itu, nampak 
tiga sampai empat tenaga 
kesehatan dari Suku Dinas 
Kesehatan Jakbar melayani 
anak di setiap tempat tidur 
tersebut.  yan

Pemkot Jakbar Beri Layanan 
Khitanan Gratis Bagi Anak Yatim

JAKARTA (IM) - Pe-
me rintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta memberikan 
subsidi penyediaan pangan 
murah bagi warga kurang 
mampu di wilayah Jakarta 
dan sekitarnya. 

Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan mengatakan 
pangan murah bersubsidi itu 
diberikan kepada 1,1 juta warga 
penerima bantuan yang telah 
terdata dan disalurkan pada 
312 lokasi di Jakarta.

“Seperti apa sih pangan 
murah bersubsidi ini, sebagai 
ilustrasi paketnya itu terdiri dari 
beras, daging sapi, telur ayam, 
ikan dan susu. Kalau masyara-
kat beli di luar harganya Rp 402 
ribu,” kata Anies Baswedan di 
Jakarta, Kamis (22/9).

Anies menambahkan ma-
syarakat bisa mendapatkan 
pangan murah itu hanya 
dengan harga Rp126 ribu 
karena telah disubsidi oleh 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. “Jadi mendapatkan 
subsidi sebesar Rp276 ribu 

atau 69 persen hampir 70 
persen dibiayai lewat subsidi,” 
ujar Anies.

Anies mengatakan pem-
berian bantuan subsidi pangan 
murah itu diharapkan dapat 
meringankan beban masyara-
kat yang terdampak pengalihan 
subsidi bahan bakar minyak 
(BBM). “Program ini diharap-
kan akan bisa membantu me-
ringankan beban masyarakat 
di pekan-pekan yang saat ini 
masyarakat merasakan tekanan 
ekonomi yang begitu besar,” 
tutur Anies.

Lebih lanjut, dia menga-
takan pihaknya juga meng-
gandeng tiga BUMD dalam 
upaya pengelolaan pangan di 
DKI Jakarta seperti Dharma 
Jaya, Food Station Tjipinang 
Jaya, dan Pasar Jaya. “Ke-
tiganya ini telah berhasil 
membuat harga-harga kebu-
tuhan pokok di Jakarta bukan 
hanya stabil, tapi relatif  lebih 
murah dibandingkan barang 
kali dengan wilayah sekitar 
Jakarta,” ujar Anies.  yan

Pemprov DKI Subsidi 
Pangan Murah Bagi Warga

JAKARTA (IM) - Pe me-
rintah Provinsi DKI Jakarta 
membangun sebanyak 583 
sumur resapan untuk men-
gantisipasi genangan air di 
Pasar Induk Beras Cipinang, 
Jakarta Timur. 

Gubernur DKI Jakarta, 
Anies Baswedan mengatakan 
pembangunan sumur resapan 
itu merupakan salah satu 
dari proses revitalisasi Pasar 
Induk Beras Cipinang. “Prin-
sipnya zero run off. Artinya 
kalau ada air di luar sini, maka 
Pasar Induk bisa dibilang 
kami tidak menyumbang air 
keluar,” kata Anies Baswe-
dan, Kamis (22/9). 

Anies menambahkan, den-
gan pembuatan sumur resapan 
tersebut membuat air hujan 
yang jatuh di kompleks Pasar 
Induk Beras Cipinang tidak 
mengalir ke gorong-gorong 
yang berada di luar. Sehingga, 
hal tersebut tidak membuat ka-
wasan sekitar pasar terendam 
banjir akibat limpahan air dari 
Pasar Induk Beras Cipinang. 

“Artinya air hujan yang 
jatuh di dalam kompleks ini 
tidak dialirkan ke gorong-
gorong di luar. Tapi disiapkan 
sumur resapan,” ujar Anies. 

Anies mengatakan re-
vitalisasi Pasar Induk Beras 
Cipinang juga menyediakan 
tempat untuk para pekerja 
buruh di pasar induk tersebut 
beristirahat. “Bisa lihat di sini, 
ada sebuah lokasi yang diban-
gun untuk para pekerja buruh 
di pasar induk ini. Sehingga, 
mereka punya tempat tinggal 
yang lebih layak dibandingkan 
sebelumnya,” tutur Anies. 

Lebih lanjut, dia men-
gatakan Pemprov DKI fokus 
melakukan peremajaan ter-
hadap sejumlah pasar tradis-
ional di Jakarta. Anies ingin 
mempertahankan kehidu-
pan pasar tradisional sambil 
menghadirkan kebersihan, 
kerapian, ketertiban. “Se-
hingga menguatkan fungsi 
pasar di mana ada kegiatan 
bertemu penjual-pembeli,” 
ucap Anies.  yan

Antisipasi Banjir di Pasar Induk Cipinang, 
Anies Bangun 583 Sumur Resapan

PENGUMUMAN
Bahwa akan dilakukan pengambilalihan hak 
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam 
PT. GEO MEGAH TRIKARYA, berkedudukan di 
Kota Tangerang (“Perseroan”).
Keberatan disampaikan secara tertulis ke 
alamat di Duta Iconic Tower Blok B Lantai 
6, Jalan MH Thamrin, Kebon Nanas, RT. 004 
RW. 002, Kelurahan Panunggangan Utara, 
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
Dengan tembusan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, 
Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 
14 hari sejak pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi 
ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 23 September 2022
Direksi Perseroan

Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat diperoleh 

pada alamat Perseroan tersebut di atas.

Dengan ini diberitahukan kepada para 
KREDITUR PT. COOL SOLUTION, 
bahwa RUPS Yang di selenggarakan 
di Kota Adm. Jakarta Selatan, pada hari 
Senin tanggal 19 September 2022, telah 
diputuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pengurangan Modal Dasar 
perseroan dari Rp.50.000.000.000 
(lima puluh milyar rupiah) menjadi 
Rp.600.000.000 (enam ratus juta 
rupiah), dan Modal setor perseroan 
dari Rp.50.000.000.000 (lima 
puluh milyar rupiah) menjadi                           
Rp. 600.000.000 (enam ratus juta 
rupiah), atas pengurangan Modal 
Dasar dan Modal Setor perseroan, 
maka menyetujui untuk merubah 
pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar 
Perseroan untuk disesuaikan dengan 
perubahan tersebut.

Demikian hasil RUPS ini diberitahukan 
untuk diketahui.

Jakarta, 19 September 2022

Direksi

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. COOL SOLUTION

PENGUMUMAN
PT. BIANCA PROSPERO INARA (“Perseroan”)

Dengan ini diumumkan kepada semua kreditor Perseroan bahwa berdasarkan 

tanggal 21 September 2022, telah diambil keputusan mengenai pengurangan 
modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Kreditor Perseroan dapat 
mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari terhitung 

DIREKSI
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CAGAR BUDAYA KAWASAN JALAN PASAR BARU
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan cagar budaya Pasar Baru, 
Jakarta, Kamis (22/9). Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan 
(Disbud) menetapkan Kompleks Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat sebagai 
kawasan cagar budaya dimana bangunan pada kawasan ini memiliki 
struktur cagar budaya yang menyimpan informasi mengenai kegiatan 
manusia pada masa lalu.

Anies Arahkan Reklamasi 
Pulau G untuk Permukiman

JAKARTA (IM) - Guber-
nur DKI Jakarta, Anies Baswe-
dan mengarahkan Reklamasi 
Pulau G menjadi kawasan per-
mukiman. Pulau G merupakan 
bagian dari 17 pulau baru di 
Teluk Jakarta.

Hal itu tercantum dalam 
Peraturan Gubernur No-
mor 31 Tahun 2022 tentang 
Rencana Detail Tata Ruang 
Wilayah Perencanaan DKI Ja-
karta. Aturan ini diteken Anies 
pada 27 Juni 2022.

“Kawasan Reklamasi Pu-
lau G diarahkan untuk kawasan 
permukiman,” demikian bunyi 
keterangan Pasal 192 ayat (2) 
sebagaimana dikutip Rabu 
(21/9).

Pasal 192 memuat soal 
zona ambang. Ada dua kriteria 
penetapan kawasan yang ma-
suk dalam zona ambang.

Pertama, kawasan dengan 
kriteria perluasan daratan, 
reklamasi, lahan cadangan, ta-
nah timbul atau area belakang 
tanggul National Capital Inte-
grated Coastal Development 
(NCICD) yang belum diten-
tukan pemanfaatan ruangnya.

Kedua, kawasan dengan 
kriteria perluasan daratan atau 

reklamasi yang sudah mem-
peroleh persetujuan pelaksa-
naan reklamasi dari menteri 
urusan pemerintahan di bidang 
kelautan dan perikanan.

Dalam pergub tersebut, 
zona ambang terdiri dari ka-
wasan reklamasi Pulau G, 
kawasan perluasan Ancol, 
kawasan Rorotan sebagai la-
han cadangan, dan kawasan 
belakang NCICD.

Kendati begitu, Kepala 
Dinas Cipta Karya, Tata Ru-
ang, dan Pertanahan DKI 
Jakarta Heru Hermawanto 
mengatakan bahwa aturan 
tersebut masih akan dirinci 
dalam peraturan daerah.

“Diarahkan, betul, tapi 
kan pendetailannya tergantung 
perda, yang menentukan nanti 
perda,” ujar Heru.

Heru menjelaskan zona 
ambang dalam pergub terse-
but bersifat bebas atau dapat 
diarahkan ke kemudian hari. 
Salah satu permintaan Pem-
prov DKI adalah agar ka-
wasan reklamasi Pulau G bisa 
ditujukan untuk permukiman. 
Menurut Heru, hal ini tak lepas 
dari kebutuhan warga Jakarta 
terhadap permukiman masih 

tinggi.
“Sekarang kan kebutuhan 

warga terhadap kebutuhan 
permukiman masih banyak,” 
tuturnya.

Reklamasi Pulau G sebe-
lumnya sempat menjadi po-
lemik dari kasus suap DPRD 
DKI Jakarta hingga pencabu-
tan izin oleh Anies.

Sampai akhirnya Mah-
kamah Agung (MA) meno-
lak permohonan PK yang 
diajukan Anies soal perizinan 
reklamasi Pulau G.

Anies diperintahkan untuk 
memperpanjang izin reklamasi 
Pulau G yang dipegang PT 
Muara Wisesa Samudra, anak 
usaha dari PT Agung Podo-
moro Land. Permohonan PK 
ini diajukan setelah Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) me-
mutuskan mengabulkan gugatan 
PT Muara Wisesa Samudra 
selaku pengembang reklamasi 
Pulau G pada Mei 2020.

Dalam aturan, permohon-
an PK hanya dapat diajukan 
sekali. Hal ini sesuai dengan 
Surat Edaran MA (SEMA) 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Peninjauan Kembali Hanya 
Satu Kali.  yan

Pemkot Bekasi Pindahkan Kabel 
Semrawut ke Bawah Tanah

BEKASI (IM) - Peme-
rintah Kota (Pemkot) Bekasi 
mulai melakukan penataan 
kabel semrawut untuk mem-
percantik kota dengan me-
mindahkannya ke dalam tanah 
(ducting). Kegiatan pembenahan 
kabel semrawut itu dilakukan 
pada setiap sudut tiang jaran-
gan di area pinggir Jalan Raya 
Jatiasih persisnya depan Taman 
Jatiasih, Kota Bekasi.

“Kita mulai menata kota. 
Kabel-kabel yang melintang 
akan dipindahkan ke bawah 
tanah (ducting),” kata Plt Wali 
Kota Bekasi, Tri Adhianto, 
Kamis (22/9). 

Ia menjelaskan, pemu-
tusan kabel jaringan inter-
net di Jatiasih dalam rangka 
pembenahan penataan kota. 
Tindakan itu merupakan 
usaha Pemkot Bekasi dalam 
membuat kota yang rapi, 
bersih, lebih efi sen, dan lebih 
efektif  sehingga tidak meng-
ganggu pandangan. 

Dikatakannya, dengan 

tidak adanya tiang kabel pada 
pedestrian maka dapat di-
manfaatkan areal itu oleh 
kaum difabel. Selain itu, kese-
lamatan pengguna jalan lebih 
terjaga lantaran tidak adanya 
lagi kemungkinan kabel putus 
dan mengenai para pengguna 
jalan. Kemudian perbaikan 
pelayanan provider akan lebih 
optimal karena putusnya ka-
bel lebih kecil terjadi. 

“Saya sangat mengapr-
esiasi atas dukungan opera-
tor yang bekerja sama dalam 
penanganan kabel jaringan 
ini,” jelasnya. 

Ia menambahkan, kabel 
yang telah diputus nantinya 
akan dipindahkan ke dalam 
ducting di Jalan  Raya Jatiasih. 
Adapun pemutusan kabel 
akan dilakukan pada setiap 
titik yang sudah disiapkan 
jaringan ductingnya. “Ber-
sama kita mulai menata Kota 
Bekasi yang tertata rapi, aman 
dan nyaman bagi warga ma-
syarakat,” pungkasnya.  yan


