
Dukung Penanganan COVID-19, PT KMI Wire and Cable Tbk  

Vaksinasi 800 Pegawai dan Warga Sekitar 

 

 

Sebagai bentuk kepedulian PT KMI Wire and Cable Tbk terhadap kesehatan karyawan dan 

warga yang bermukim di sekitar perusahaan, maka dilakukan Vaksinasi Covid-19 pada tanggal 

17 dan 19 Juli 2021, bertempat di SDN 01 Cakung Barat, Jakarta Timur.  

 

Kegiatan vaksinasi diikuti oleh 800 orang, yang terdiri dari 400 karyawan dan 400 warga 

sekitar. Dimana dengan kegiatan vaksinasi ini, maka hampir seluruh karyawan perusahaan 

telah divaksin. 

 

Vaksinasi ini terselenggara berkat kolaborasi antara PT KMI Wire and Cable Tbk, Polsek 

Cakung dan Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Bentuk dukungan Perusahaan berupa 

penyediaan tim tenaga medis bekerjasama dengan MIT_LAB dan perlengkapan penunjang 

sehingga acara berjalan dengan aman dan lancar, serta memenuhi standar prosedur 

kesehatan yang berlaku. 

 

Presiden Direktur PT KMI Wire and Cable Tbk, Marcello Theodore Taufik menyatakan bahwa 

perusahaan sangat mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksin Covid-19, 

demi tercapainya herd immunity. Namun demikian, beliau juga menyatakan bahwa ekonomi 

harus tetap bergulir.  

 

Oleh sebab itu, beliau mengupayakan seluruh karyawan untuk dapat divaksin secepatnya, 

agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman dan nyaman, dan kualitas kerja 

meningkat. Dengan demikian maka Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan kabel untuk 

proyek-proyek kelistrikan di Indonesia sebagai salah satu wujud dukungan untuk pemulihan 

ekonomi nasional. 
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Menteri BUMn erick tho
hir menargetkan, bulan de
pan pembentukan tiga hol
ding BUMn rampung. Yakni, 
Holding Pariwisata, Holding 
Pangan dan Holding industri 
Pertahanan. Pembentukannya, 
tinggal menunggu terbitnya 
Peraturan Pemerintah (PP).

“(PP) Holding Pariwisata 
terbentuk pada Agustus 2021, 
pang an dan pertahanan Sep
tember 2021,” kata erick dalam 
rapat kerja dengan Komisi Vi 
DPr, rabu (14/7).

erick menuturkan, beleid 
tersebut akan menjadi menjadi 
landasan hukum pembentukan 
ketiga holding BUMn.

Dengan demikian, rencana 
penerimaan Penyertaan Modal 
negara (PMn) tahun depan un
tuk holding tersebut tidak akan 
menyalahi aturan. Sebab, hol
ding tersebut telah berdiri sebe
lum anggaran digelontorkan.

Pengamat BUMn dari Fakul
tas ekonomi Bisnis (FeB) Uni
versitas indonesia (Ui) toto 
Pranoto mengatakan, gencarnya 
upaya Pemerintah dalam meng
gabungkan beberapa BUMn 
dalam bentuk holding,  akan 
mendorong value perusahaan.

namun, dia mengingatkan 
sejumlah catatan untuk men
jadi perhatian. Salah satunya, 
proses Post Merger Integra-
tion (PMi). Prosesnya meliputi 
standarisasi atas proses bisnis, 
fungsifungsi perusahaan dan 
konsolidasi corporate culture.

“Faktor ini berpengaruh besar 
terhadap keberhasilan holding. 
Apabila PMi berjalan mulus, 
maka diharapkan holding juga 
berjalan sukses,” terang toto 
kepada Rakyat Merdeka, ke
marin. 

toto melihat, sejauh ini efek
tivitas holding BUMn relatif 
berjalan baik. Meskipun masih 

ada holding yang belum opti
mal. Misalnya kinerja holding 
BUMn Karya. Performanya 
lesu sepanjang tahun lalu.

namun diakuinya, kondisi 
tersebut terjadi karena terdampak 
Covid19. terutama akibat 
dite rapkannya kebijakan Pem
batasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). Dan, sekarang makin 
diperparah dengan adanya Pem
berlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Darurat. 
Alhasil, mobilitas masyarakat 
dan barang cenderung terbatas.

Pandemi Covid19 membuat 
banyak proyek BUMn Karya 
mengalami penundaan. Sehingga 
pendapatan dari holding BUMn 
tersebut tertekan. Ditambah lagi, 
program divestasi tidak berjalan 
mulus akibat dampak Covid19, 
sehingga arus cash flow tertekan. 
“Kalau Semester ii2021 pro
gram vaksin relatif sudah mera
ta, diharapkan sektor ini segera 
bangkit,” harap toto.

toto mengingatkan, bahwa 
holding bukan sekadar untuk 
mengurangi jumlah BUMn. tapi 
juga untuk meningkatkan value

nya. “Secara prinsip, saat dilaku
kan holding, maka value suatu 
perusahaan akan lebih besar jika 
dibandingkan jika BUMn berdiri 
sendiri,” imbuhnya.

Untuk rencana pembentukan 
holding pariwisata, diingatkan
nya, memperhatikan banyak 
aspek Karena cakupannya luas. 
Yakni, bukan hanya soal bisnis 
hotel ataupun destinasi wisata. 
tetapi juga, ada aspek transportasi 
dan logistic.

“K alau holding BUMn sektor 
pariwisata belum bisa terbentuk 
saat ini, minimal klaster BUMn
nya sudah terbentuk. Sehingga 
sinergi antar anggota klaster bisa 
dioptimalkan,” saran toto.

Untuk diketahui, BUMn Pari
wisata in Journey (Aviasi Pari
wisata indonesia/Aviata) diajukan 
untuk menjadi salah satu peneri
ma PMn tahun depan senilai rp 
9,318 triliun. Dana ini dibutuhkan 
untuk memperbaiki permodalan 
dan restrukturisasi, dan penyele
saian proyek Mandalika.

Sedangkan Pt rajawali nu
santara indonesia (Persero) 
atau rni diajukan mendapatkan 

PMn senilai rp 1,2 triliun un
tuk penguatan industri pangan. 
rni nantinya akan menjadi 
induk usaha dari holding BUMn 
pangan.

BUMn Pangan ini juga teng
ah diajukan untuk menerima 
PMn non tunai dalam bentuk 
ekuitas senilai total rp 2,61 
triliun. PMn nontunai ini meru
pakan konversi rekening Dana 
investasi (rDi) dan Perjanjian 
penerusan pinjaman atau SLA 
(Service Level Agreement) dan 
eks BPPn (Badan Penyehatan 
Perbankan nasional).

Sedangkan untuk holding 
BUMn pertahanan nilai konver
si yang diajukan mencapai rp 
809,9 miliar. Perusahaan yang 
akan tergabung dalam holding 
BUMn pertahanan (Defence 
industry indonesia/DeFenD 
iD) adalah Pt Len industri 
(Persero) yang merupakan Ketua 
tim Percepatan Holding BUMn 
industri Pertahanan. Anggotanya 
Pt Pindad (Persero), Pt Dahana 
(Persero), Pt Dirgantara in
donesia (Persero) dan Pt PAL 
indonesia (Persero). ■ DWi

PerUM Bulog, kemarin, mulai 
menyalurkan tambahan Bantuan 
Beras Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat 2021, menyusul penye
rahan data dari Kementerian 
Sosial pada Jumat (16/7).

Penyaluran tersebut ditan
dai dengan pemberangkatan 
perdana truk pengangkut Ban
tuan Beras PPKM dari Komplek 
Pergudang an Bulog Kelapa Ga
ding, Jakarta Utara. Penyaluran 
bantuan serupa juga dilakukan 
serentak di seluruh gudang
gudang Bulog di indonesia.

Direktur Utama Bulog Budi 
Waseso menjelaskan, sesuai 
instruksi Presiden Joko Widodo,  
tambahan bantuan beras PPKM 
akan dikirimkan kepada 10 juta 
Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) Bantuan Sosial tunai. 
Dan, 10 juta KPM Program 

Keluarga Harapan (PKH). 
“Masingmasing KPM nanti 

akan mendapat tambahan ban
tuan beras sebanyak 10 kg,” 
kata Buwas, sapaan akrab Budi 
Waseso, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Joko 
Widodo menginstruksikan selu
ruh jajaran untuk mempercepat 
penyaluran semua bantuan di 
tengah kebijakan PPKM Daru
rat. termasuk Bantuan beras.

Buwas menegaskan, Bulog 
telah menetapkan quality con-
trol management yang bertu
gas memastikan kualitas beras 
sesuai standar kualitas terbaik. 
Di samping itu, perseroan juga 
berkomitmen  memastikan 
kuali tas dan kuantitas beras yang 
disalurkan dengan membentuk 
tim monitoring dan evaluasi 
(Monev) Bulog. 

“Selain membentuk tim Mo

nev, jajaran direksi dan tim 
juga terjun langsung melakukan 
pengecekan tahap akhir pada 
Sabtu (17/7), guna memastikan 
penyaluran tambahan bantuan 
beras PPKM 2021 ini dapat ber

jalan lancar sesuai dengan arahan 
Bapak Presiden,” kata pria yang 
akrab disapa Buwas ini. 

Untuk diketahui, Perum Bu
log sudah menyiapkan beras 
sebanyak 200.000 ton sebagai 
tambahan bantuan beras PPKM 
sesuai hasil rapat internal ber
sama presiden dan sejumlah 
menteri terkait.

Menurut Buwas, dengan 
adanya tambahan bantuan beras 
PPKM 2021 ini, tidak hanya 
masyarakat penerima saja yang 
merasakan manfaatnya, namun 
juga para petani. Yang juga meru
pakan kelompok masyarakat 
terdampak Covid19. 

“Karena beras Bulog ini be
rasal dari beras petani yang dibeli 
sesuai amanah dari inpres nomor 
5 tahun 2015,” kata Buwas. 

Mantan Kepala Badan narkoti
ka nasional (Bnn) itu menyam

paikan, bahwa bantuan beras 
PPKM 2021 ini dicairkan seiring 
PPKM Darurat JawaBali sejak 
3 Juli dan diperpanjang sampai 
dengan akhir Juli ini. Selain itu, 
Pemerintah juga menyalurkan 
bantuan uang tunai, bantuan 
potongan tarif listrik, bantuan 
kartu sembako, bantuan PKH 
(Program Keluarga Harapan) dan 
bantuan UMKM (Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah).

Buwas meyakini, tugas pe
menuhan pangan bagi masyarakat 
yang terdampak di setiap daerah 
akan berjalan dengan baik apa
bila terdapat sinergi di antara 
seluruh pihak. 

“Untuk itu saya berharap 
seluruh pihak yang terlibat da
pat bekerja sama menyukseskan 
program ini, sehingga manfaat
nya dirasakan langsung oleh 
masyarakat,” tukasnya. ■ DWi

SeBAGAi bentuk kepedulian 
Pt KMi Wire and Cable tbk 
terhadap kesehatan karyawan 
dan warga yang bermukim 
di sekitar perusahaan, maka 
dilakukan Vaksinasi Covid19 
pada tanggal 17 dan 19 Juli 
2021, bertempat di SDn 01 
Cakung Barat, Jakarta timur. 

Kegiatan vaksinasi diikuti 
oleh 800 orang, yang terdiri 
dari 400 karyawan dan 400 
warga sekitar. Dengan de
mikian, maka hampir seluruh 
karyawan perusahaan telah 
divaksin.

Vaksinasi ini terselenggara 
berkat kolaborasi antara Pt 
KMi Wire and Cable tbk, 
Polsek Cakung dan Kelurahan 
Cakung Barat, Jakarta timur. 
Bentuk dukungan perusahaan 
berupa penyediaan tim tenaga 
medis bekerja sama dengan 
Mit_LAB dan perlengkapan 
penunjang sehingga acara ber
jalan dengan aman dan lancar, 

serta memenuhi standar prose
dur kesehatan yang berlaku.

Presiden Direktur Pt KMi 
Wire and Cable tbk, Marcello 
Theodore Taufik menyatakan, 
perusahaan sangat mendukung 
program pemerintah dalam 
percepatan vaksin Covid19, 
demi tercapainya herd im-
munity. namun demikian, 
Marcello juga menyatakan 
bahwa ekonomi harus tetap 
bergulir. 

“Kami mengupayakan selu
ruh karyawan untuk divaksin, 
agar mereka dapat bekerja 
dengan aman dan nyaman, 
dan kualitas kerja meningkat,” 
kata Marcello. 

Dengan demikian, harap 
Marcello, perusahaan dapat 
memenuhi kebutuhan kabel 
untuk pro yekproyek kelis
trikan di indonesia sebagai 
salah satu wujud dukungan 
untuk pemulihan ekonomi 
nasional. ■ iMA

Pt Kereta Api indonesia (Per
sero) atau KAi menggratiskan 
angkutan oksigen sebanyak 
122 ton melalui angkutan 
kereta api dengan rute Stasiun 
Kalimas, Surabaya menuju 
Stasiun Sungai Lagoa, Jakarta, 
Jumat (16/7).

Vice President (VP) Public 
relations KAi Joni Martinus 
mengatakan, angkutan oksi
gen milik Pt Virtue Dragon 
nickel industrial Park tersebut 
untuk dialokasikan ke Kemen
terian Kesehatan (Kemenkes). 
Oksigen itu diangkut menggu
nakan dua gerbong iSO tank 
pada masingmasing berisi 28 
ton oksigen. Dan, tiga gerbong 
peti kemas masingmasing 
berisi 22 ton oksigen. 

“Pengiriman oksigen se
cara cumacuma ini bentuk 
dukungan KAi dalam penang
gulangan pandemi Covid19,” 
ujar Joni dalam keterangan 
resminya, kemarin.

Joni menegaskan, KAi se
cara konsisten mendukung 
penuh semua upaya Pemerin
tah untuk menanggulangi pan
demi Covid19. Khususnya 
di masa Pemberlakuan Pem
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat ini.

terlebih kenaikan kasus 
Covid19 masih terus ter
jadi. Dan, telah menyebabkan 
lonjakan kebutuhan oksigen 
nasional. Sehingga oksigen 
tersebut dibutuhkan pasien 
Covid19, baik di rumah sakit 
maupun di tempat isolasi.

Pada masa PPKM Darurat ini, 
lanjut Joni, KAi melalui anak 
usahanya, KAi Logistik meng

hadirkan promo dengan meng
gratiskan biaya angkutan oksigen 
dan tabung oksigen kosong untuk 
kepentingan non komersial.

Joni menjelaskan, layanan 
ini diperuntukkan bagi ang
kutan oksigen dan tabung 
oksigen kosong dengan tu
juan pengiriman ke rumah 
sakit atau tempat lain yang 
ditentukan Kementerian, Pe
merintah Daerah (Pemda) atau 
Lembaga lain sebagai sentra 
pengumpulan oksigen.

“Promo ini bertujuan mem
permudah dan mempercepat dis
tribusi oksigen bagi masyarakat 
yang sedang menjalani peng
obatan Covid19,” kata Joni.

Untuk syarat dan ketentuan 
selengkapnya terkait angkutan 
oksigen gratis menggunakan 
kereta api ini, masyarakat dapat 
menghubu ngi call center KAi 
Logistik di nomor 150121, 
email cs@kalogistic.co.id dan 
WhatsApp di 081388223205. 
Serta di media sosial insta
gram @kalogistics, twitter @
KA_Logistics, dan Facebook 
KeretaApiLogistik.

ia memastikan, angkutan 
barang menggunakan kereta 
api memiliki banyak keung
gulan. Di antaranya, waktu 
pengiriman yang terjadwal, 
tepat waktu, lebih ramah ling
kungan dan aman.

“KAi sudah mendapatkan 
izin khusus dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehu
tanan untuk mengangkut B3 
(Bahan Berbahaya dan Bera
cun) kategori DG (Dangerous 
Goods) class 2, yakni berupa 
gas,” jelasnya. ■ iMA

KAI Gratiskan Angkutan 
Oksigen Non Komersial

Pembentukan tiga holding Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) tinggal selangkah lagi. Sinergi 
tersebut diyakini bakal mendongk rak kinerja 
perusahaan pelat merah tersebut. 

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS
JALAN BUNGUR BESAR RAYA NOMOR 24,26,28, 

TeIp.021 4244404 Fax: (021) 4244050 
JAKARTA PUSAT 10610

RELAAS PANGGILAN SIDANG
GUGATAN ONLINE

Perkara Nomor: 408/PDT.G/2021/PN.JKT.PST

Pada hari ini: SENIN  tanggal: 19 JULI 2021 saya: WAHYUNDA NOVITA MUSTIKA, Amd., Jurusita 
Pengganti  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Hakim 
Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA
HENDRA ANWAR, dahulu beralamat di Jalan Semboja No. 8 RT.006/RW.006, Kel. Petojo Utara, Kec. 
Gambir , Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum 
Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ TERGUGAT II;

Supaya ia/mereka datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah 
ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta 
Pusat, nanti pada:

 HARI: RABU TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021 JAM: 10.00 WIB

Perlunya ia/mereka hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor: 408/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST., dalam perkara antara: 

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN TROPIK (SELANJUTNYA 
DISEBUT  PPRSH APARTEMEN TROPIK) ----------------------------------------------------- sebagai PENGGUGAT

Lawan
ASTRID ANWAR HALIM, Dkk ------------------------------------ sebagai PARA TERGUGAT

Dan agar kepadanya bisa mengambil satu turunan Surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta  Pusat pada jam kerja, dengan diberitahukan bahwa atas gugatan tersebut ia/mereka dapat 
mengajukan  Jawaban secara lisan/tertulis yang ditanda tanganinya atau kuasanya yang sah dan diserahkan 
pada persidangan tersebut diatas; 

Selanjutnya panggilan ini saya jalankan melalui Surat Kabar/Iklan dan kepada khalayak ramai yang 
mengetahui  keberadaannya agar menyampaikan kepada yang bersangkutan;

 Jurusita Pengganti

TTD
WAHYUNDA NOVITA MUSTIKA, A.Md

RELAAS PANGGILAN SIDANG
No. 280/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pada hari ini  SENIN, tanggal 19 JULI 2021, Saya : HERLINA,. A.md, Panitera Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Jakarta Pusat atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil dengan resmi kepada:

PT. AKASAH SIGAR TENGAH atau (APARTEMEN BOGOR MNANSION atau/APARTEMENT 
ZARINDAH  MANSION , beralamat di Jalan drs. H Achmad Sobana No. 88-1C Kelurahan Tegal Gundil, 
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Selanjutnya disebut “ TERMOHON PKPU ) ‘’

Supaya datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus 
yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, dan 28 pada :

== HARI : SELASA, tanggal 27 Juli 2021 Jam 09.00 WIB ==

Adapun gunanya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran  Utang (PKPU) yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Klas IA Khusus tercatat dalam register No. 280/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara 
antara :

PT. MUTUALLINK INDONESIA -------------- sebagai PEMOHON PKPU;
TERHADAP

PT. AKASAH TENGAH atau APARTEMEN BOGOR MANSION atau apartement ZARINDAH 
MANSION, --------- sebagai TERMOHON PKPU;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa ia/mereka dapat mengambil turunan surat  
Permohonan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon di 
Kepaniteraan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus dan atas gugatan tersebut  ia/mereka 
dapat mengajukan  Jawaban secara lisan/tertulis yang ditandatanganinya atau kuasanya yang sah 
dan diserahkan  pada hari persidangan tersebut diatas. : 

Demikian pekerjaan ini saya jalankan melalui IKLAN

Panitera

T.t.d.
MUSTAFA DJAFAR, S.H.,M.H.,

NIP. 19720411 199203 1 001

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS 1A KHUSUS 
Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28 Jakarta Pusat 

Tlp.(021) 4244440, 424444, Fax.(021) 4244404
Website:www.pn-jakartapusat.go.id

PENGADILAN NIAGA PADA PENGAADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28 Jakarta Pusat 

Tlp.(021) 4244440, 424444, Fax.(021) 4244404
Website:www.pn-jakartapusat.go.id

JAKARTA 10610

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 278/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pada hari ini SENIN tanggal 19 JULI 2021 saya : RINA ROSANAWATI, S.T.,SH.MH Panitera Muda 
Perdata Selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat atas perintah Majelis Hakim 
Pengadilan  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil dengan resmi kepada:

SAHAT ULI SITORUS., beralamat di Puri Bumi Teluk Jambe Blok Y/154, RT/RW 002/013 Kelurahan  
Sukaharja  Kecamatan Teluk Jambe Timur Karawang Barat Jawa Barat untuk selanjutnya disebut 
sebagai  : TERMOHON PKPU;

Supaya datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat yang telah ditetapkan untuk itu di jalan Bungur Besar raya Nomor 24-26-28, Kelurahan Gunung 
Sahari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat nanti pada:

Hari : SENIN, Tanggal : 26 JULI 2021 Jam : 10.00 WIB
Adapun gunanya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat 
dalam register perkara Nomor : 278/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara antara :

1. MANGATUR PAKPAHAN --------- sebagai PEMOHON PKPU I ;
2. RAJA DAUD H. MANALU, SH ---- sebagai PEMOHON PKPU II;

TERHADAP
SAHAT ULI SITORUS -------------------- sebagai TERMOHON PKPU;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa atas Permohonan tersebut ia/mereka dapat  
mengambil  turunan surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang 
diajukan  Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas 
PermohonN tersebut ia/mereka dapat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis dan diserahkan pada 
hari persidangan tersebut diatas

Demikian pekerjaan ini saya jalankan melalui IKLAN

PLH. PANITERA 
PANITERA MUDA PERDATA

TTD
RINA ROSANAWATI, ST, SH,MH

NIP. 1972 0411 1992 03 1 001

Bulog Gaspol Salurkan Bantuan Beras PPKM

Dukung Percepatan Herd Immunity

PT KMI Wire And Cable 
Vaksinasi 400 Karyawan 
Dan 400 Warga Sekitar

sAksikAn VAksinAsi: Presiden Direktur PT KMi Wire and Cable 
Tbk, Marcello Theodore Taufik menyaksikan vaksinasi Covid-19 
kepada 400 karyawannya dan 400 warga sekitar perusahaan, di 
sDN 01 Cakung barat, jakarta Timur, sabtu (17/7).

Cek Oksigen                             
Di AsrAMA HAji:
Direktur logistik & 
infrastruktur PT Pertamina 
(Persero) Mulyono (kiri), 
didampingi Direktur Medis 
PT Pertamina bina Medika 
ihC asep saepul rohmat 
(kanan), meninjau persiapan 
rumah sakit (rs) Pertamina 
jaya extensi khusus Covid-
19, di asrama haji embarkasi, 
jakarta, kemarin. Kunjungan 
ini dilakukan keduanya  untuk 
mengecek fasilitas kesehatan, 
termasuk instalasi dan 
ketersediaan oksigen di rs 
ihC asrama haji.

DoK PerTaMiNa

budi Waseso


