
Wagub DKI Riza Patria Resmikan 
Pembangunan KKota Street Kiosk

JAKARTA (IM)  - 
Wakil Gubernur DKI Ja-
karta Ahmad Riza Patria 
secara simbolis meresmi-
kan dimulainya pemba-
ngunan (ground breaking) 
Karya Kreasi Orang Jakar-
ta (KKota) Street Kiosk di 
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, 
Rabu (5/10)sore. 

KKota Street Kiosk 
adalah tempat yang dike-
lola BUMD DKI Jakarta, 
Jakarta Experience Board 
(JXB), yang akan men-
jajakan suvenir hingga 
makanan khas Ibu Kota 
dari para pelaku usaha 
mirko, kecil, dan mene-
ngah (UMKM). 

“Dengan mengucap 
bismillahirahmanirahim, 
ground breaking KKota 
Street Kiosk secara resmi 
dimulai,” ucap Riza di 
Dukuh Atas, Rabu (5/10). 

Politisi Gerindra itu 
berujar, pembangunan 
KKota Street Kiosk ber-
tujuan memperkenalkan 
oleh-oleh serta produk 
kreatif  khas Jakarta ke-
pada warga Tanah Air. 

Ia  meni la i ,  lokas i 
dibangunnya tempat ber-
jualan cendera mata dan 
barang lainnya itu ter-
golong strategis, yakni 

di Dukuh Atas. Dengan 
lokasi yang strategis itu, 
banyak wisatawan lokal 
atau asing yang dinilai 
akan menyadari adanya 
cendera mata khas Jakarta. 
Kata Riza, pembangunan 
KKota Street Kiosk juga 
bertujuan mendukung 
upaya peningkatan peng-
gunaan produk dalam ne-
geri (P3DN).

“Untuk memastikan 
kelanjutan program P3DN, 
diberikan dukungan dari 
seluruh entitas untuk mem-
prioritaskan san mengenal-
kan produk lokal kepada 
dunia,” ujarnya. 

“Wisatawan lokal mau 
pun mancanegara dapat 
membawa (suvenir) khas 
Jakarta ke tempat asal,” 
sambung dia. Riza ber-
harap cendera mata khas 
Jakarta kelak dapat diper-
lakukan layaknya suvenir 
dari luar negeri. Ia tak 
memungkiri fakta bahwa 
warga Indonesia kerap 
membawa oleh-oleh dari 
luar negeri ke Tanah Air. 

“Kami ingin juga 
Jakarta memiliki oleh-
oleh, suvenir, yang dapat 
dinikmati, dibawa, menjadi 
kenangan warga dunia,” 
tuturnya.  ber
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Anies Hibahkan 15 Unit Mobil 
Damkar Bekas ke Sejumlah Daerah
Sebanyak 14 Pemkot dan Pemkab 
masing-masing menerima satu unit 
mobil  Pemadam Kebakaran dari Pem-
prov DKI, keculai Kabupaten Kuningan 
mendapat dua unit.

BALAI KOTA (IM) - 
Gubernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan menghibahkan be-
lasan unit mobil pemadam 
kebakaran berbagai jenis ke 
sejumlah Kabupaten Kota di 
Indonesia. penyerahan kunci 
unit damkar dilakukan secara 
simbolis di Balai Agung, Balai 
Kota, Jakarta Pusat, Rabu 
(5/10) siang.

“Pada siang hari ini niat 
yang sudah lama diungkap, 

keinginan yang sudah lama 
dibahas tentang kerja sama 
tentang hibah akhirnya hari 
ini tertunaikan. Ada dua pen-
andatanganan kerjasama dan 
juga penyerahan hibah mobil 
truk pemadam kebakaran (ke 
sejumlah Kabupaten/Kota),” 
kata Anies di Balai Kota, Ja-
karta Pusat, Rabu (5/10).

Empat belas Kabupaten/
Kota yang menerima hibah 
mobil Damkar diantaranya 

Kota Probolinggo, Kota Ban-
jarmasin, Kota Pariaman, Kota 
Palopo, Kabupaten Brebes, 
Kabupaten Bengkulu Tengah, 
Kabupaten Empat Lawang, 
Kabupaten Kuningan, Kabu-
paten Alor, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, Kabupaten Sigi, 
Kabupaten Rote Ndao, Ka-
bupaten Lampung Utara, dan 
Kabupaten Padang Pariaman. 
Penyerahan simbolis diterima 
langsung Walikota dan Bupati 
masing-masing daerah.

Kepala Dinas Penang-
gulangan Kebakaran dan Pe-
nyelamatan (Gulkarmat) DKI 
Jakarta, Satriadi Gunawan 
menjelaskan, sebanyak 15 unit 
Damkar yang dihibahkan. Ka-
bupaten Kuningan mendapat-
kan dua unit Damkar sekaligus.

“Karena mobilnya ada 15 
nih gak bisa semuanya. Ke-
layakan prioritas yang mana 
itu yang tadi kita saksikan ber-
sama bupati dan walikota yang 
mendapatkan. Ada satu daerah 
(Kabupaten Kuningan) yang 
dua (unit) karena dia cuma ada 
dua unit pompa dengan 1 Ka-
bupaten/Kota. Dengan kondisi 
kepadatan dan bangunan yang 
cukup berisiko,” ucap Satriadi.

Menurut Satriadi ,  se-
benarnya ada 58 daerah yang 
minta hibah mobil Damkar-
Namun, berdasarkan Kepu-
tusan Mendagri Nomor 19 
Tahun 2016 terdapat standar 
kelayakan unit yang dapat 
dihibahkan.

“Semuanya itu ada 58 yang 
memohon, tapi kita melihat 
tadi apa namanya inventarisasi 
barang kita yang mana sudah 
memenuhi persyaratan untuk 
bisa dihibahkan yang menen-
tukan nanti badan aset dan 
timnya. Kemudian sama Biro 

Kerja Sama Daerah menghi-
tung mana saja unit yang layak 
untuk dihibahkan sesuai Kep 
Mendagri Nomor 19 Tahun 
2016 kalau itu sudah layak baru 
kita lakukan. Nanti kelayakan 
siapa yang dapat pun ada tim-
nya lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Satriadi me-
nyebut usia unit mobil Damkar 
yang dihibahkan bervariatif  
mulai dari 2001 hingga 2010. 
Namun, Ia memastikan 15 
unit yang dihibahkan layak 
beroperasi.

“Varitif  sih (usia mobil) 
dari 2001 ada 2005,2006,2007 
sampe 2010 paling. Lebih 
makanya, tapi masih layak 
kan lihat kondisi, lihat kondisi 
kerusakannya kan. Karena 
kan kita gak bisa mengukur 
menyamakan semua karena 
kan banyak sering dioperasikan 
nah itu kan beda dengan yang 
jarang diberangkatin kondisi 
mobilnya kan pasti beda,” 
ujarnya.  osm
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PAMERAN
ALUTSISTA TNI

Sejumlah kendaraan tem-
pur (Ranpur) TNI berjajar 
saat dipamerkan di ka-
wasan Bundaran Hotel 
Indonesia (HI), Jakarta, 
Rabu (5/10). Per ingatan 
HUT ke-77 TNI  yang 
meng usung tema “TNI 
Adalah Kita” itu digelar di 
Istana Merdeka yang diisi 
dengan berbagai rang-
kaian kegiatan seperti 
Upacara Peringatan HUT 
ke-77 TNI, demo pesawat 
tempur TNI AU, “defi le” 
pasukan dan pagelaran 
alutsista TNI.

JAKARTA (IM) - Poli-
si memanggil Baim Wong 
dan istrinya, Paula Verho-
even, Jumat (7/10) dimin-
ta ke terangannya terkait 
aksi prank kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) di 
Polsek Kebayoran Lama 
beberapa waktu lalu.

“Rencananya hari Jumat 
dipanggil sebagai saksi un-
tuk dilakukan klarifikasi,” 
ujar Kapolres Metro Jakarta 
Selatan, Kombes Ade Ary 
saat dikonfirmasi, Rabu 
(5/10).

Baim Wong dan istrinya 
itu bakal dilakukan pemang-
gilan oleh polisi terkait aksi 
pranknya terkait KDRT. 
Polisi telah menerima lapor-
an atas aksi prank dengan 
dugaan laporan palsu.

Sementara itu, Plt Kasi 
Humas Polres Jakarta Se-
latan, AKP Nurma Dewi me-
nambahkan, laporan terkait 
dugaan laporan palsu yang 
diterima itu masih didalami 
oleh polisi. Polisi juga masih 
memeriksa saksi-saksi dan 
mengumpulkan bukti.

“Jadi untuk saudara kita 
yang melakukan prank di 
Polsek Kebayoran Lama 
sudah ada yang melapor ke 
Polres Jaksel, ada dua laporan 
simpatisan polisi,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, 
Baim dan Paula membuat 
konten ‘mengerjai’ polisi 
dengan pura-pura mem-
buat laporan KDRT dan 
diplesetkan jadi konten dalam 
rumah tangga. Aksi tersebut 
langsung menuai kemarah-
an karena tengah ramai ka-
sus dugaan KDRT yang 
dilakukan Rizky Billar kepada 
istrinya Lesti Kejora.

Baim Wong dan sang 
istri, Paula Verhoeven, sebe-
lumnya telah  menyampaikan 
permohonan maaf  terkait 
video prank laporan KDRT 
yang diunggah di kanal You-
Tube pribadinya beberapa 
waktu lalu.

Baim Wong mengatakan 
perbuatan yang dirinya laku-
kan yang merugikan pihak-
pihak, seperti institusi peme-
rintah, yaitu Kepolisian. Ia 
mengaku tidak terpikirkan 
akan memposting konten 
tersebut.

“Kalau melibatkan me-
re ka, saya minta maaf. Apa 
yang udah kita lakuin, dan 
kenapa kita post, dan ke-
napa kita juga melakukan 
semua itu, yang tadinya 
karena kita tidak berpikir 
akan terjadi seperti ini. Dan 
ternyata banyak sekali pihak 
yang dirugikan, salah satu-
nya institusi pemerintah ke-
polisian,” kata Baim Wong.

Menurutnya, konten yang 
dibuat tersebut karena me-
ngenal dekat dengan pihak 
polisi yang terlibat. Lantaran 
polisi tersebut pernah me-
nolong Baim menangkap 
pencuri motor di rumah 
lamanya.

“Karena kenal mereka, 
dan mereka juga berjasa. 
Yang waktu itu menangkap 
pencuri motor di rumah saya 
dulu. Kita berhubungan juga 
Terkadang saya silaturahmi 
ke sana,” ucap Baim Wong.

“Dan ternyata salah, 
orang akan melihatnya. itu 
tetap institusi pemerintah 
takutnya kita semena-mena 
kepada mereka. Akhirnya 
saya tahu saya salah,” tam-
bahnya.

Pemilik nama Muham-
mad Ibrahim itu menyatakan 
meminta maaf  secara lang-
sung kepada pihak kepolisian 
yang terlibat. Ia juga berharap 
atas kejadian itu tidak mem-
buat pihak kepolisian disalah-
kan ada dipihak dirinya.

“Maka tadi saya meminta 
maaf  secara langsung. Semo-
ga mereka tidak disalahkan 
karena salah ada dipihak kita, 
ya,” tandas Baim Wong.

“Tim juga saya minta 
maaf, kepada korban-korban 
kdrt saya juga minta maaf,” 
saya tidak terpikirkan sama 
sekali kearah sana. Sebodoh 
itu memang saya, melakukan 
hal itu kemarin,” tutur Baim 
Wong.

Pria 41 tahu itu juga 
mengucapkan terima kasih 
kepada rekan-rekannya yang 
sudah memberikan teguran 
dengan cara apapun.

“Saya juga berterima ka-
sih kepada teman-teman saya 
yang sudah menegur saya, 
dengan cara apapun. Terima 
kasih banget,” imbuh Baim 
Wong.  ber

Jumat, Baim Wong dan Paula Verhoeven 
Dipanggil Polisi terkait Konten Prank KDRT

JAKARTA (IM) - Pi-
hak kepolisian masih terus 
mendalami kasus dugaan Ke-
kerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) yang dialami Lesti 
Kejora oleh suaminya, Rizky 
Billar beberapa waktu lalu. 
Dari hasil olah TKP di kedia-
man mereka, polisi menga-
mankan dua rekaman CCTV.

“Diamankan CCTV dua 
di dalam rumah, terus kondisi 
rumah normal, biasa,” ujar Ka-
polres Jakarta Selatan, Kombes 
Ade Ary saat dikonfirmasi, 
Rabu (5/10).

Menurutnya, saat polisi 
ke lokasi dugaan KDRT itu 
terjadi, polisi melihat kondisi 
rumah mereka normal dan 
biasa saja. Adapun dua reka-
man CCTV itu diamankan dari 
rumah mereka.

Namun, dia tak menjelas-
kan apakah rekaman CCTV 

tersebut menggambarkan aksi 
dugaan KDRT yang dilakukan 
Rizky terhadap istrinya atau-
kah tidak. Polisi saat ini masih 
mendalami dan memeriksa 
lebih lanjut rekaman CCTV 
tersebut.

“Masih didalami dan ren-
cana besok memang akan 
dimintai keterangan (Rizky 
Billar),” ujarnya.  ber

Dua CCTV dari Rumah Lesti 
dan Rizky Billar Disita Polisi

TANSEL (IM) - Seja-
rawan JJ Rizal mengkritik 
berlanjutnya revitalisasi Halte 
Transjakarta Tosari-Bundar-
an HI. Ia mendesak pemba-
ngunan tersebut dihentikan. 

“Saya mendesak disetop 
lalu dikoreksi desain ba-
ngunannya agar lebih ramah 
terhadap kawasan bersejarah,” 
ujar Rizal saat dihubungi, Rabu 
(5/10).

Menurutnya, model arsi-
tektur halte itu menutup pan-
dangan ke Patung Selamat 
Datang di Bundaran HI. 

“Saya sebetulnya mem-
bayangkan Pak Anies (Gu-
bernur DKI Jakarta) dengan 
perhatiannya yang besar ter-
hadap sejarah budaya meng-
ambil tindakan agar Tran-
sjakarta mengoreksi desain 
arsitektural haltenya agar 

lebih respek pada kawasan 
bersejarah,” katanya.

Selain difungsikan untuk 
dapat menampung lonjakan 
penumpang, halte tersebut juga 
diharapkan tetap merunduk 
pada warisan bersejarah. 

Rizal menduga desain 
halte yang cukup tinggi bu-
kan untuk kepentingan arus 
penumpang, melainkan lebih 
kepada kepentingan komer-
sial dengan penyewaan ruang 
untuk pemanfaatan gerai 
serta keperluan konten media 
sosial. 

“Sejak kapan ukuran suk-
ses kerja Transjakarta viral 
di sosmed? Harusnya justru 
Transjakarta sebagai institusi 
bagian dari pemerintah kota 
yang abdi masyarakat, harus 
jadi bagian menjaga ruang in-
gatan yang bersejarah bagi 

masyarakat,” katanya. 
“Bukan malah ikutan 

mengkomersialisasi ruang ber-
sejarah, ikut-ikutan kapitalisme 
global mencaplok ruang-ruang 
bersejarah masyarakat,” ka-
tanya.

Sebelumnya Wakil Guber-
nur DKI Jakarta Ahmad Riza 
Patria menyebutkan bahwa 
revitalisasi Halte Transjakarta 
Tosari-Bundaran HI, akan 
terus berjalan terus meski 
menuai kritik. 

“Sementara program jalan 
terus. Tetapi nanti saya akan 
tanyakan lagi detailnya ke 
PT Transjakarta sejauh mana 
prosesnya, apa masalahnya, 
kekurangannya apa, nanti sa-
ma-sama kami sempurnakan,” 
kata Riza di Balai Kota DKI, 
Senin (3/10).  osm

Pembangunan Halte Bundaran 
HI Berlanjut, Sejarawan Minta Disetop

PENGUMUMAN
Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham          
PT. GLOBAL ANUGRAH DAYA berkedudukan di 
Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang dibuat di bawah 
tangan dan bermaterai cukup tertanggal 3 Oktober 
2022, telah diputuskan antara lain: 
1. Menyetujui Pembubaran Perseroan untuk 

selanjutnya menyatakan bahwa perseroan 
berada dalam likuidasi sesuai dengan Pasal 143 
UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, satu dan lain terhitung sejak tanggal 
keputusan ini.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak ARIF FIRMAN 
DJAAFARA selaku Likuidator Perseroan.

Bagi para pihak yang keberatan atas keputusan 
tersebut, agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari 
setelah pengumuman ini, harap menghubungi 
LIKUIDATOR yaitu:

Bapak ARIF FIRMAN DJAAFARA
d/a. 

Gedung Raudha Lantai 1, Blok A-1, Jalan Kuningan 
Barat II No. 21, Rukun Tetangga 003, Rukun 

Warga 002, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 

Demikian pengumuman ini dilakukan guna 
memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 06 Oktober 2022 
Likuidator Perseroan

SEMBAKO HUT KE-77 TNI
Prajurit TNI memberikan sembako kepada warga usai upacara peringatan 
HUT ke-77 TNI di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu 
(5/10). Peringatan HUT ke-77 TNI yang mengusung tema “TNI Adalah Kita” 
itu digelar di Istana Merdeka yang diisi dengan berbagai rangkaian ke-
giatan seperti Upacara Peringatan HUT ke-77 TNI, demo pesawat tempur 
TNI AU, “defi le” pasukan dan pagelaran alutsista TNI.
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Direksi PT. Manoor Bulatn Lestari, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 
(“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 
Oktober 2022, pukul 11.30 WITA, melalui video konferensi (rincian video konferensi akan diberikan 
lebih lanjut sebelum Rapat) dengan mata acara, sebagai berikut:

Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020;
2. Persetujuan perubahan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan terkait tata cara penyelenggaraan 

Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara telekonferensi;
3. Persetujuan dan/atau Pengesahan keputusan pengurus/pemegang saham yang ada (sepanjang 

telah ditandatangani) atas penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian berikut 
oleh Perseroan, antara lain dengan VTB Bank (Public Joint Stock Company) (“VTB Bank”), 

a) perjanjian fasilitas hutang (“Essar Energy Debt Facilities Agreement”) yang akan dibuat 
antara, antara lain, (i) Essar Global Limited, (ii) Essar Exploration and Production Holdings 
Limited sebagai Peminjam (iii) perusahaan yang terdaftar dalam Schedule 1 (Parties) 
dari Essar Energy Debt Facilities Agreement sebagai Penjamin yang telah ada, (iv) Essar 
Investment Holding (Mauritius) Limited, (v) VTB Bank (Public Joint Stock Company) sebagai 

VTB Bank (Public Joint Stock Company) sebagai Agen Jaminan, (sebagaimana dapat diubah, 

b) perjanjian fasilitas hutang (“Essar Ports Debt Facilities Agreement”) yang akan dibuat 
antara, antara lain, (i) Essar Global Limited sebagai Induk, (ii) Essar Exploration and 
Production Holdings Limited sebagai Peminjam, (iii) perusahaan yang tercantum dalam 

Facilities Agreement), (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau 

c) perjanjian antar kreditur (“Intercreditor Agreement”) akan dibuat antara, antara lain (i) VTB 
Bank sebagai Essar Energy Agent, (ii) VTB Bank sebagai Essar Energy Lender, (iii) VTB Bank 
sebagai Essar Ports Agent, (iv) VTB Bank sebagai Essar Ports Lender;

d) jaminan dan ganti rugi perusahaan berdasarkan hukum Indonesia sehubungan dengan Essar 
Energy Debt Facilities Agreement dan Essar Ports Debt Facilities Agreement; dan

e) akta-akta, perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dan/atau 
yang diperlukan sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut di atas dan pelaksanaan 

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 
undangan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Pemberitahuan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 81 ayat 
(1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kabupaten Kutai Barat, 6 Oktober 2022
PT. MANOOR BULATN LESTARI

Direksi 

UNDANGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT. MANOOR BULATN LESTARI

PENGUMUMAN HASIL
PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34     
ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 
1998, dengan ini Direksi PT. DELAPAN 
LANGKA NYATA, berkedudukan di Kota 
Bandung (“perseroan”), mengumumkan 
bahwa perseroan telah melakukan 
pelepasan keseluruhan saham pada pihak 
perorangan lainnya, sehingga seluruh 
saham perseroan berjumlah 100 (seratus) 
lembar telah beralih kepada pihak 
perorangan lainnya.

Jakarta, 03 Oktober 2022
 Direksi

PT. DELAPAN LANGKAH NYATA

PENGUMUMAN HASIL 
PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34     
ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 
1998, dengan ini Direksi PT. SARAYA 
KLAVER YOJANA, berkedudukan di 
Jakarta Utara (“perseroan”), mengumumkan 
bahwa perseroan telah melakukan 
pelepasan keseluruhan saham pada pihak 
perorangan lainnya, sehingga seluruh 
saham perseroan berjumlah 286.000 (dua 
ratus delapan puluh enam ribu) lembar telah 
beralih kepada pihak perorangan lainnya.

Jakarta, 03 Oktober 2022
 Direksi

PT. SARAYA KLAVER YOJANA

PENGUMUMAN HASIL
 PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34     
ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 
1998, dengan ini Direksi PT. SUMBAGA 
KLAVER YOJANA, berkedudukan di 
Jakarta Utara (“perseroan”), mengumumkan 
bahwa perseroan telah melakukan 
pelepasan keseluruhan saham pada pihak 
perorangan lainnya, sehingga seluruh 
saham perseroan berjumlah 286.000 (dua 
ratus delapan puluh enam ribu) lembar telah 
beralih kepada pihak perorangan lainnya.

Jakarta, 03 Oktober 2022
 Direksi

PT. SUMBAGA KLAVER YOJANA

PENGUMUMAN HASIL
PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34     
ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 
1998, dengan ini Direksi PT. SUMBER DATA 
MEDIA, berkedudukan di Kota Tangerang 
Selatan (“perseroan”), mengumumkan 
bahwa perseroan telah melakukan 
pelepasan keseluruhan saham pada pihak 
perorangan lainnya, sehingga seluruh 
saham perseroan berjumlah 600 (enam 
ratus) lembar telah beralih kepada pihak 
perorangan lainnya.

Jakarta, 05 Oktober 2022
 Direksi

PT. SUMBER DATA MEDIA

P E N G U M U M A N
PT KUDA NIL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat mengumumkan bahwa 
rencana pengalihan sebanyak 95% saham dalam Perseroan, yaitu atas nama I Wayan 
Widhyastya sebanyak 90% dan Drs. Soesanto Loekman sebanyak 5% kepada    
Shanna Priangka Ramadhanti.

Pengalihan saham tersebut akan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang 
diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

Para kreditur perseroan yang ingin mengajukan keberatan atas rencana pengalihan 
saham dapat menyampaikan keberatan nya secara tertulis dalam waktu paling lambat 
30 hari sejak tanggal pengumuman ini dan dialamatkan kepada Direksi Perseroan    
PT Kuda Nil Indonesia yang beralamat di Wisma GKBI Lt 39 Suite 3901,    
Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta Pusat.

Jika dalam waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan kepada perseroan, 
maka para kreditur perseroan dianggap telah setuju atas rencana penggalihan saham 
tersebut.

PT Kuda Nil Indonesia
 Direktur

P E N G U M U M A N
P E N G A M B I L  A L I H A N  

S A H A M
Bahwa telah ditanda tangani Keputusan 
Sirkuler Para Pemegang Saham PT BORNEO 
LINTAS SERAWAK, berkedudukan di Jakarta 
Pusat, dengan keputusan diantaranya 
menyetujui pengalihan sebagian besar 
saham perseroan kepada Pihak Ketiga, 
sehubungan dengan hal tersebut apabila ada 
pihak-pihak yang keberatan silahkan 
menghubungi Direksi perseroan, pengumuman 
ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU 
No. 40 Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 5 Oktober 2022
Direksi

ttd
JESSICA ADE


