
 Tiga Kata Kunci Berpuasa
tentang taqwa. Ubay bin Ka’ab 
menjawab, “Bukankah Anda 
pernah melewati jalan yang 
penuh duri…?” “Ya…”, jawab 
Umar bin Khattab.Kemudian 
Ubay bertanya: “Apa yang Anda 
lakukan saat itu…?” “Saya akan 
berjalan dengan sungguh-sung-

guh dan berhati-hati sekali agar 
tak terkena dengan duri itu,” kata 
Umar bin Khattab.”Nah itulah 
taqwa” jawab Ubay bin Ka’ab.

Secara bahasa taqwa dari 
bahasa Arab artinya berhati-hati, 
waspada dan takut terjerumus 
maksiat. 

Semoga kita menjadi orang 
bertaqwa yang senantiasa men-
dekatkan diri, taat pada perintah 
dan yang dilarang oleh Allah dan 
Rasulullah. 

Wallohu a’lambishshawab
 H Nuchasin M Soleh/

Harian Terbit

Jakarta, HanTer—Men-
jaga kesehatan alat repro-
duksi bagi para remaja sa-
ngatlah penting namun hal 
ini masih dianggap tabu 
untuk dibicarakan. Pada-
hal kesehatan reproduksi 
(Kespro) penting untuk 
diketahui dan dilaksanakan.

Anggota Komisi IX DPR 
RI Kurniasih Mufidayati 
mengungkapkan banyak  
remaja yang masih sungkan 
untuk membicarakannya 
dengan orang tua mereka, 
begitu juga orang tua ba-
nyak yang merasa pembi-
caraan ini merupakan hal 
yang tabu.

“Padahal pendidikan 
tentang kesehatan repro-
duksi sangat penting untuk 
dilakukan sejak dini untuk 
mencegah terjadinya per-
masalahan-permasalahan 

yang terkait dengan alat 
reproduksi pada rema-
ja itu sendiri,” ungkap 
Mufida dalam sambutan-
nya di acara Sosialisasi 
Pembangunan Keluarga 
Dalam Rangka Penguatan 
Peran Serta Mitra Kerja 
dan Stakeholder Tahun 
2021, di Jakarta Selatan, 
baru-baru ini.

Menurutnya, pendidik-
an kesehatan reproduksi ini 
bisa diberikan di sekolah-
sekolah, dan tidak harus de-
ngan menunjukkan peraga 
alat kelamin  langsung tetapi 
juga bisa dengan melalui 
animasi atau bisa dengan 
membuat dokumenter yang 
singkat namun jelas.

“Pendidikan kesehatan 
reproduksi sejak dini dapat 
menjaga diri para remaja 
dari pergaulan bebas, lebih 

aware dengan perubahan 
pada dirinya dan juga da-
pat mendeteksi kelainan 
pada tubuhnya lebih dini,” 
katanya.

Dikesempatan yang 
sama, Koordinator Pelem-
bagaan Program Bina Ke-
tahanan Remaja Priyanti, 
mengatakan, hal tabu ini 
sebetulnya bisa menjadi 
edukasi bagi para remaja 
dan orang tua untuk me-
ngetahui secara baik pendi-
dikan kesehatan reproduksi 
sejak dini. 

Selain itu, kata Priyanti, 
hal ini nantinya para rema-
ja dapat menjaga diri da-
lam pergaulan bebas, lebih 
aware dengan perubahan 
pada dirinya dan juga dapat 
mendeteksi kelainan pada 
tubuhnya lebih dini. 

 Danial
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  Pendukung Jokowi Mulai Merapat Ke Anies

  Man United di Atas Angin

melihat artefak ini. “Terharu banget 
bisa ngeliat peninggalan Nabi se-
cara langsung, rasanya deg-degan 
dan terharu,” katanya.

Di dalam ruang pameran 
yang luas dan nyaman, pengun-
jung dapat melihat langsung 
barang-barang yang pernah 
melekat pada tubuh Nabi Mu-
hammad, mulai dari rambut, 
janggut, sorban, darah, dan 
sebagainya.

Menurut muthawif (peman-
du) pameran, Ludi, ar tefak 
(peninggalan sejarah) ini di-
kumpulkan dari berbagai negara 
diantaranya Saudi Arabia, Mesir, 
Turki dan Yordania.

Sedangkan Project Offi-
cer Pameran Artefak Nabi Mu-
hammad SAW, Deni Nur Alam 
mengatakan tujuan dari penye-
lenggaraan ar tefak ini untuk 
menumbuhkan rasa cinta kepada 
Rasulullah SAW beser ta para 
sahabatnya.

“Benda-benda bersejarah ini 
kami ingin perkenalkan kepada 
umat Islam, tentunya ini sangat 
jarang ditemui,” kata Deni di-
lansir Antara.

Deni mengatakan pameran 
ini sudah terselenggara sejak 
tahun 2020 menurut rencana 
akan di selenggarakan hingga 
dua tahun ke depan ke berbagai 
provinsi di Indonesia.

“Rangkaian pameran ini 
akan berlangsung selama dua 
tahun ke depan, road show ke 
berbagai provinsi setelah ta-
hun kemarin diresmikan lang-
sung Wakil Presiden K.H Ma’ruf 
Amin,” katanya.

Keaslian ar tefak ini sudah 
terjamin karena semuanya 
mengantongi sertifikat langsung 
dari negara asal masing-masing. 
Barang-barang peninggalan ini 
juga dipelihara dengan telaten 
dan cermat oleh tim arkeologi 
dari Malaysia dan Indonesia yang 
dilatih secara khusus untuk me-
rawat artefak ini selama berada 

di Indonesia.
Deni menjelaskan sampai 

dengan Kamis ini pengunjung 
ter tinggi pameran sebanyak 
700 orang dengan rata-rata di 
hari-hari biasa 300 orang yang 
berasal dari luar maupun dalam 
kota. Pameran digelar mulai 
pukul 10.00 sampai 20.00 WIB.

Suasana Nyaman 
Suasana yang nyaman dan 

tenang dengan adanya lantunan 
“shalawat” membuat pengun-
jung betah untuk berlama-lama 
menikmati barang yang dipa-
merkan atau merekam melalui 
kamera ponsel.

Bebe rapa  pengun jung 
juga terlihat sangat antusias 
bahkan terharu saat melihat 
a r te fak  pen ingga lan  Nab i 
Muhammad SAW.

Selain artefak peninggalan 
nabi beserta sahabatnya pameran 
ini juga memperlihatkan lukisan 
kaligrafi timbul tiga dimensi yang 
dijual kepada pengunjung yang 
berminat dengan harga mulai dari 
Rp9 juta sampai yang paling mahal 
mencapai Rp33 juta.

Pengunjung dilarang untuk 
menyentuh artefak, tidak boleh 
foto membelakangi atau mode 
“selfie” dan juga untuk tidak 
menempelkan tangan di kaca 
tempat artefak itu berada karena 
membuat kaca menjadi buram.

Pameran ini merupakan 
tempat yang sangat direkomen-
dasikan untuk ngabuburit sambil 
menunggu Adzan Magrib. Untuk 
berkunjung ke tempat ini dikena-
kan biaya Rp50.000 per orang 
untuk infaq.

Jika masyarakat ingin ber-
kunjung dengan kendaraan 
pribadi seper ti sepeda motor 
dan mobil, tersedia tempat 
parkir yang luas dan terlindung 
pohon rindang. Lokasi parkir 
tersebut juga tidak jauh dari 
ruang pameran.

Atau bisa juga mengguna-

kan transportasi umum seper ti 
KRL, turun di Stasiun Plaza 
Koja lalu berjalan kaki sampai 

ke JIC atau dapat juga meng-
gunakan ojek daring. 

 Harian Terbit/Alee

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, 
Kepulauan Riau, Aceh, Kaliman-
tan Selatan, Kalimantan Timur, 
Nusa Tenggara Barat, Gorotalo, 
Sulawesi Selatan, Maluku, dan 
sebagainya,” kata Said Iqbal di 
Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Said menegaskan, aksi bu-
ruh yang dilakukan di bebagai 
daerah wajib mengikuti protokol 
kesehatan untuk mencegah 
penyebaran Covid-19, seper ti 
melakukan rapid antigen, meng-
gunakan masker, handsanitizer, 
hingga menjaga jarak. Apalagi 

aksi akan diikuti ribuan buruh 
guna memperingati hari Buruh 
se- Dunia atau May Day.

Said mengungkapkan, aksi 
tidak hanya diikuti kaum buruh, 
karena aksi May Day juga akan 
diikuti oleh sejumlah elemen ma-
hasiswa dari berbagai kampus 
ternama seperti BEM ITB, UNJ, 
Unand, dan lainnya. Dalam hal 
ini, KSPI sudah ber temu dan 
berdiskusi dengan pengurus Ali-
ansi Badan Eksekutif Mahasiswa 
Seluruh Indonesia (BEM SI) dan 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Mus-
lim Indonesia (KAMMI).

“Mahasiswa dan buruh akan 
bergerak bersama untuk me-
nyuarakan satu tuntutan yang 
sama, yaitu penolakan terhadap 
omnibus law UU Cipta Kerja,” 
kata Said Iqbal.

Sebagaimana diketahui, bu-
ruh sudah mengajukan uji materi 
dan uji formil UU Cipta Kerja ke 
Mahkamah Konstitusi. Bebera-
pa hal yang dipermasalahkan 
kaum buruh dalam beleid yang 
baru ini adalah terkait dengan 
outsourcing dan buruh kontrak. 
Di dalam UU Ketenagakerjaan, 
outsourcing ada 2 jenis yaitu 

outsourcing pekerjaan dan out-
sourcing pekerja. 

Dalam tuntutannya, buruh 
meminta PKWT atau karyawan 
kontrak harus dibatasi 3 - 7 
periode kontrak dan batas mak-
simal waktu kontrak adalah 5 – 7 
tahun, agar karyawan kontrak 
bisa punya kesempatan menjadi 
karyawan tetap (PKWTT) yang 
berkinerja baik.

“Jangka waktu kontrak tidak 
diatur dalam peraturan peme-
rintah tapi harus diatur di UU 
11/2020,” pungkasnya. 
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menterinya. 
Oleh karena itu Jokowi tidak 

akan mendengar suara kritis 
terhadap para menteri-nya. “Su-
ara-suara kritis dari publik tidak 
akan didengar, sama seper ti 
ketika Jokowi tidak mendengar 
aspirasi publik soal UU KPK, UU 
Omnibuslaw Ciptaker (Cipta Ker-
ja), dan lain-lain,” ujar Ubedilah 
Badrun kepada Harian Terbit, 
Kamis (29/4/2021).

Ubedilah menuturkan, kritik 
keras publik terhadap langkah-
langkah Nadiem Makarim di 
Kemedikbud bagi Jokowi juga 
dianggap riakan kecil saja. 
Bahkan bisa saja kritikan dari 

publik tersebut dianggap angin 
lalu. Dalam perspektif politik 
yang lebih substantif, sesung-
guhnya realitas itu menunjukan 
ada kekuatan besar dibalik Na-
diem Makarim, baik kekuatan 
oligarki politik maupun oligarki 
ekonomi.

“Kekuatan besar i tu lah 
yang mendukung sepenuhnya 
Jokowi dalam mengangkat 
Nadiem kembali menjadi Men-
dikbudristek. Apalagi Nadiem 
juga didukung oligarki ekonomi 
yang kuat. Saat ini Nadiem 
sebagai investor di gojek dan 
lainnya,” tandasnya.

Ubedilah memaparkan, LBP 

itu masuk kategori apa yang 
dikatakan ekonom senior Rizal 
Ramli disebut “Pengpeng” atau 
penguasa pengusaha yang ba-
nyak bantu Jokowi saat pilpres 
lalu. Sementara SMI tidak ditrs-
hufle karena jadi corong Jokowi 
untuk loby loby internasional 
terutama untuk cari utang ke 
World Bank dan lain-lain.

Ubedilah menilai, saat ini 
pemerintah sudah tutup telinga 
dari saran bahkan suara rakyat 
saja tidak didengar. Tidak heran 
kebijakan-kebijakannya tidak 
berpihak kepada rakyat.  Rakyat 
hanya dijadikan obyek dan pe-
nonton kemewahan penguasa. 

Dijadikan obyek saat pemilu, 
setelah berkuasa rakyat diting-
galkan. 

“Saat ini saya pastikan ma-
yoritas rezim tidak lagi memikir-
kan rakyat tetapi fokus bancakan 
APBN untuk mengamankan 
kekuasaanya pada Pemilu 2024. 
Ini situasi yang sebenarnya, 
rakyat harus tahu bahwa mereka 
dibohongi penguasa,” tegasnya.

“Jika rezim terus mengabai-
kan kepentingan rakyat, maka 
pada waktunya memungkinkan 
akan muncul gerakan rakyat 
yang besar dalam beberapa 
bulan kedepan,” sambungnya. 
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di kalangan para pengusaha 
kepada Anies di pilpres 2024,” 
paparnya.

Populer
Lebih lanjut Tony menge-

mukakan, meski sejumlah nama 
kandidat muncul, namun nama 
Anies Baswedan, Gubernur DKI 
ini kelihatannya paling populer 
di Pilpres 2024. Apalagi, tahun 
2024, periode Jokowi akan 
selesai. Kepemimpinan bangsa 
bergilir, dan harus berganti me-
lalui mekanisme demokrasi yang 
disebut dengan pemilu. 

“Beberapa postingan survei 
berupaya mengganjal Anies via 
media, tetapi sejumlah survei 
yang tidak dipublish kabarnya 
bocor dan Anies unggul,” je-
lasnya. 

Tony memaparkan, bagi 
parpol, siapa yang berpotensi 
menang akan didukung. Ini sikap 
yang paling realistis. Setiap par-
pol akan menyelamatkan elek-
tabilitasnya melalui dukungan 
terhadap capres terkuat. Dengan 
mengusung capres terkuat, coat-
tail effect terjadi. Selain coat-tail 
effect, parpol pengusung juga 

mendapat “ghonimah effect”.
Dalam politik, semua ada 

kalkulasi rasionalnya, termasuk 
Jokowi yang mendukung Anies. 
Jika Anies dianggap paling po-
tensial untuk menang, Jokowi 
hampir pasti akan mendukung-
nya. Begitulah lazimnya presi-
den-presiden sebelumnya selalu 
mengambil sikap politik seperti 
itu. Termasuk Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) kabarnya 
secara diam-diam juga ikut andil 
memenangkan Jokowi di pilpres 
2014, meski lawannya adalah 
besan SBY sendiri, yaitu Hatta 
Rajasa yang waktu itu sebagai 
cawapres. 

Anies Teratas
Sementara itu, Ketua Umum 

Barisan Relawan Nusantara 
(Baranusa), relawan pendukung 
Jokowi, Adi Kurniawan mengakui 
Pilpres 2024 ada di antara pen-
dukung Jokowi yang merapat ke 
Anies. Karena sampai detik ini 
jika mengacu pada hasil survei, 
Anies  adalah sosok yang teratas 
di Pilpres 2024. Namun dukung-
an terhadap Anies masih bisa 
berubah karena Pilpres 2024 

masih jauh dan politik adalah 
dinamis.

“Menurut saya, Anies lebih 
baik fokus dulu selamatkan 
warga Jakarta dari pandemi Co-
vid-19 karena dampaknya sangat 
luar biasa. Apabila Anies berhasil 
atasi Covid-19 maka sudah tidak 
diragukan lagi Anies memang 
pas memimpin pemerintahan 
skala nasional. Karena pandemi 
ini adalah masalah yang paling 
urgent dan perlu diselamatkan,” 
ujar Adi Kurniawan kepada Ha-
rian Terbit, Kamis (29/4/2021).

Adi memaparkan, pendu-
kung Jokowi banyak yang me-
rapat ke Anies sudah dilakukan 
sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 
2017 lalu. Karena banyak juga 
dari pendukung Jokowi yang ti-
dak suka dengan gaya kepemim-
pinan Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok. Mereka yang sampai 
sekarang tidak suka terhadap 
Anies adalah pendukung Ahok 
bukan pendukung Jokowi.

Sulit
Sementara itu pengamat Ko-

munikasi Politik dari Universitas 
Bunda Mulia (UBM) Jakar ta, 

Patricia Robin menegaskan, 
agak sulit jika Jokowi harus 
mendukung Anies di Pilpres 
2024. Karena saat keduanya 
(Anies-Jokowi) kerjasama di 
era Jokowi pertama, Anies yang 
kala itu menjabat Mendikbud 
berujung dipecat Jokowi.

Menurut Patricia, harus di-
lihat juga keuntungan politik 
seperti apa yang didapat Jokowi 
dengan mendukung Anies. Oleh 
karena itu Jokowi dipastikan 
lebih menjagokan Erick Thohir 
dan Sandiaga Uno untuk maju di 
pilpres mendatang. Namun untuk 
pendukung Jokowi masih belum 
bisa ditebak, apakah tetap loyal 
terhadap Jokowi atau Anies.

“Kalau bicara pendukung 
ini masih tentatif. Karena pilihan 
politik bicara di tatanan emosi 
seseorang. Bisa saja yang dulu 
dukung Jokowi bisa pindah 
dukung Anies. Rakyat sebagai 
pemegang hak suara sedang 
berjuang untuk kelangsungan 
hidup hariannya karena pandemi 
Covid-19. Oleh karena itu untuk 
urusan politik pasti mereka 
kesampingkan dulu,” jelasnya. 
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6-2, saat kedua kesebelasan 
bentrok pada leg pertama semi-
final Liga Europa di Old Trafford, 
Jumat (30/4/2021) dini hari tadi.

Tentu saja kemenangan itu 
membawa MU kian berada di 
atas angin untuk melenggang 
ke partai final dan juga menjaga 
kans meraih trofi juara Liga 
Europa musim ini. Sebab, ham-
pir mustahil bagi Roma untuk 
mengejar agregat meski masih 
mengarungi leg kedua di Olimpi-
co. Setidaknya, hanya keajaiban 
yang mampu menolong mereka 
di markas sendiri.

Kekalahan telak 6-2 mem-
buat AS Roma dibawah asuhan 
pelatih Paulo Fonseca setidaknya 
wajib menang 4-0 pada leg 
kedua di Olimpico Stadium. 
Namun rasaya cukup mustahil. 
Sehingga tak ayal kemenangan 
besar ini menjadi modal manis 

klub berjuluk Setan Merah untuk 
mewujudkan misi melangkah ke 
partai puncak.

Ya, dalam jalannya laga, 
MU yang berstatus tuan rumah 
membuka keunggulan lebih dulu 
melalui gol Bruno Fernandes 
pada menit ke-9. Akan tetapi ke-
unggulan itu mampu dibalikkan 
AS Roma menjadi 1-2 melalui 
gol yang dilesakkan Lorenzo 
Pellegrini (15-pen) dan Edin 
Dzeko pada menit ke-34.

Akan tetapi di paruh kedua, 
Setan Merah bangkit. Lima gol 
mereka sarangkan secara ber-
gantian oleh Edinson Cavani 
menit ke-48 dan 64, Bruno 
Fernandes menit ke-71, Paul 
Pogba (75) dan pemain peng-
ganti Mason Greenwood menit 
ke-86. Tentu saja kemenangan 
besar turut meringankan beban 
MU saat bertandang ke markas 

Roma, pekan depan.
Usai laga, Solskjaer selaku 

juru taktik cukup puas atas hasil 
akhir ser ta performa impresif 
yang ditampilkan pasukannya, 
terutama di babak kedua. Na-
mun, ia tetap mengingatkan 
anak asuhnya agar menghormati 
lawan ketika mengarungi leg ke-
dua di Olimpico Stadium. “Tidak, 
saya tidak merasa pekerjaan 
telah selesai,” kata sang pelatih 
dikutip BBC Sport.

“Tetapi itu adalah pekerjaan 
yang bagus. Terutama di ba-
bak kedua. Kami melakukannya 
dengan baik tetapi kami tahu 
mereka memiliki kualitas. Mereka 
mencetak dua gol dari dua peluang 
yang kami berikan kepada mereka. 
Mereka tidak memiliki banyak 
peluang melawan Ajax,” sambung 
juru taktik berpaspor Norwegia itu.

 Eka
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 Pasrah Jadi Single Parent
Kendati demikian, semua 

tetap harus dijalani karena bagi-
an dari kenyataan hidup. Itulah 
sekilas dirasakan penyanyi Aura 
Kasih yang mau tak mau harus 
menerima status baru sebagai 
orangtua tunggal.

“Bismillah saja, mau gimana 
lagi. Intinya semua harus dimulai 
dari nol,” kata Aura Kasih, Kamis 
(29/4/2021).

Diakui Aura Kasih, dirinya 
sempat tidak percaya diri meng-
emban tugas sebagai orangtua 
tunggal bagi putrinya, Arabella.  
“Ya kadang aku pernah mikir, 
insecure, gimana dengan masa 
depan anak ini nantinya,” jelasnya.

Namun seiring berjalannya 
waktu, pelantun Mari Bercinta 
ini sadar bahwa dia tidak sendiri 
mengingat sejumlah artis sudah 

merasakan apa yang ia rasakan. 
Diantaranya, pedangdut Ayu Ting 
Ting, Tessa Kaunang, Denada 
Tambunan, Rossa, Yuni Shara, Gi-
sella Anastasia dan Kirana Larasai.

“Harus diakui kan banyak 
juga orang yang ngalamin ini. 
Jadi ya sudah, namanya kewa-
jiban jadi jangan terlalu dipikirin,” 
ungkapnya. 

 Romi

PENGUMUMAN 
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

OBLIGASI II INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2016
PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat 
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Intiland Development Tahun 2016, Akta No. 60, 
tanggal 20 April 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-
perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 (“RUPO”) pada tanggal 28 April 2021, bertempat di Star 
Room, Intiland Tower, Podium Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman  32, Jakarta 10220, yang telah dihadiri 
oleh Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah sejumlah Rp.158.000.000.000,- 
(seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) atau 158.000.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar) 
suara atau 97,53% (sembilan puluh tujuh koma lima tiga persen) dari jumlah pokok Obligasi II 
Intiland Development Tahun 2016 (“Obligasi”) yang masih belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi 
yang dimiliki oleh PT Intiland Development Tbk (“Emiten”) dan/atau Afiliasinya, yang telah diterbitkan 
oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp.162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar 
Rupiah), dan dalam RUPO tersebut Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi sebanyak 
Rp.138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) atau 138.000.000.000 (seratus tiga 
puluh delapan miliar) suara yang hadir menyatakan setuju, sehingga RUPO memutuskan sebagai 
berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 6 ayat 6.3 huruf d) angka 1) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II 
Intiland Development Tahun 2016, Akta No. 60, tanggal 20 April 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah 
Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (Perjanjian Perwaliamanatan), 
mengenai kewajiban PT Intiland Development Tbk untuk pemenuhan kewajiban keuangan 
yaitu Interest Coverage Ratio, sehingga untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 huruf d) Perjanjian 
Perwaliamanatan akan berbunyi menjadi sebagai berikut :

6.3  Emiten berkewajiban untuk :
 d)  memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang 

telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK, yang 
diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut :
i) Interest Coverage Ratio, yaitu perbandingan antara EBITDA (Earning Before Interest, Tax, 

Depreciation, and Amortization) dengan beban bunga dan Bunga Obligasi :
a. mulai tahun buku laporan keuangan tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak 

kurang dari 1,7 : 1 (satu koma tujuh berbanding satu),
b. mulai tahun buku laporan keuangan tahun 2020 tidak kurang dari 1,5 : 1 ( satu 

koma lima berbanding satu) 
ii) Interest Bearing Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan total Pinjaman berbunga 

dengan total Modal tidak lebih dari 2 : 1 (dua berbanding satu)
“EBITDA” adalah laba usaha ditambah biaya penyusutan dan biaya amortisasi.
“HUTANG” adalah termasuk utang bank, wesel bayar, utang usaha kepada pihak ketiga, 
utang lain-lain, utang pajak, beban aktual, pendapatan diterima dimuka, uang muka 
penjualan, utang sewa pembiayaan, utang kepada pihak berelasi non-usaha, uang 
jaminan, liabilitas program pensiun dan liabilitas imbalan pasca kerja.

2. a. Sehubungan dengan keputusan RUPO yang tercantum pada No. 1 tersebut di atas, Pemegang 
Obligasi menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk 
melakukan perubahan/addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, dan melakukan 
segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas menghadap Notaris 
dan menandatangani perubahan/addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, untuk 
melaksanakan keputusan RUPO tanggal 28 April 2021 ini. 

b. Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi II Intiland 
Development Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ad.2.a tersebut di atas, maka Pemegang 
Obligasi dan/atau PT Intiland Development Tbk selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa 
syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk 
itu Pemegang Obligasi dan PT Intiland Development Tbk selaku Emiten dengan ini menyatakan 
secara tegas membebaskan Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata 
maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan 
pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 28 April 2021 ini.      

Jakarta, 30 April 2021

EMITEN WALI AMANAT

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk PT BANK MEGA Tbk

    Uk. 3kol x 200mmk - Terbit

PENGUMUMAN 
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA (PKPUS)

KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER GRAHA INTI (DALAM PKPU)
BERIKUT UNDANGAN RAPAT KREDITOR

NO AGENDA HARI/TANGGAL WAKTU TEMPAT

Jakarta, 30 April 2021
TIM PENGURUS

KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER GRAHA INTI (DALAM PKPU)

ttd
RIKHI LIMIYAH, S.H.

Rapat Kreditor I (Pertama)1 Kamis, 06 Mei 2021 09.00 WIB Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 268 dan Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dengan ini diumumkan kepada khalayak ramai Putusan Majelis 
Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 
27 April 2021, atas Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang diajukan terhadap :

KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER GRAHA INTI, suatu Badan Usaha yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara 
Republik Indonesia, beralamat di Komplek Ruko Sedayu Square Blok B No. 29, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730. 
Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON PKPU".

Dengan amar Putusan yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Para Pemohon 
PKPU terhadap Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari 
terhitung sejak putusan ini diucapkan;

3. Menunjuk Saudara MAKMUR, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas 
dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;

4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
 a. RIKHI LIMIYAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti 

Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-26 AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019, yang berkantor di 
ELQUE & Co., beralamat di STC Senayan Lt. 4 - Unit 06, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Jakarta Pusat 10270;

 b. SURURI EL HAQUE, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti 
Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU. AH.04.03-116, yang berkantor di ELQUE & Co., beralamat di STC 
Senayan Lt. 4 - Unit 06, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Jakarta Pusat 10270;

 c. DEDY DARMAWAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan 
surat bukti Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-83, tertanggal 04 April 2016, yang berkantor di 
DARMAWAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pluit Karang Utara, Kavling Blok J.1 Selatan, No. 18 MN - Jakarta Utara;

 d. AL FAHMI KHAIRI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 
berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-278.AH.04.03-2019, tertanggal 20 Desember 2019, 
yang berkantor di JUN CAI & Partners, beralamat di Jl. Brigjend Kaatamsi, Komp.Istana Prima II, Blok F Nomor 4-6, Kel. Sei 
Mati, Kec. Medan Maimun, Medan Sumatera Utara.

 Selaku Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, pukul 09.00 WIB. Bertempat di ruang 

sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintah Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Para Pemohon PKPU selaku Kreditor yang 

dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang-sidang yang ditetapkan;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 138/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 
28 April 2021, maka dengan ini Kami mengundang Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti (Dalam PKPU), Kantor Pajak dan 
Para Kreditor dari Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti (Dalam PKPU) untuk menghadiri rapat-rapat sebagai berikut :

Batas Akhir Pendaftaran Tagihan2 Kamis, 27 Mei 2021 11.00 - 
16.00 WIB

Sekretariat Tim Pengurus & 
lainnya

Rapat Pencocokan Piutang/ Rapat Verifikasi3 Rabu, 02 Juni 2021 09.00 WIB

Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian 
& Pemungutan Suara (Voting)

4 Senin, 07 Juni 2021 09.00 WIB

Rapat Permusyawaratan Majelis5 Kamis, 10 Juni 2021 10.00 WIB

 Untuk itu dihimbau kepada Para Kreditor Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti (Dalam PKPU) dan Kantor Pajak agar 
mendaftarkan tagihannya dengan menyerahkan copy dokumen pendukung tagihannya sebanyak 2 rangkap serta menunjukan 
dokumen asli pendukung tagihan tersebut kepada Tim Pengurus setiap hari kerja dari pukul 11.00 WIB s/d 16.00 WIB, selambat-
lambatnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 di kantor sekretariat Tim Pengurus dan tempat lain yang telah ditentukan.

Sekretariat Tim Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti (Dalam PKPU)
Bintaro Trade Center (BTC) Blok E2 No. 11

Jl. Jend. Sudirman, Bintaro Sektor VII, Tangerang Selatan
Email : timpengurus.ksgi@gmail.com - Telp. +6221 29037365

Website : http://Timpengurus-sumbergrahainti.com

Bahwa selain tempat tersebut diatas, Kami Tim Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti (Dalam PKPU) juga 
membuka pendaftaran tagihan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti (Dalam PKPU) cabang Jakarta dan 
Medan dengan jadwal sebagai berikut :

KOTA ALAMAT TANGGAL PUKUL

Jakarta Koperasi Sumber Graha Inti
Kantor Pusat Operasional

Perkantoran Sedayu Square Blok B No. 29, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730

17 Mei 2021 s/d 
27 Mei 2021

11.00 WIB s/d 
16.00 WIB

Medan
Koperasi Sumber Graha Inti

Kantor Unit Medan 
Jl. Brigjen Katamso No. 28, Medan - 20159

21 Mei 2021 s/d 
24 Mei 2021

11.00 WIB s/d 
16.00 WIB

Demikian Pengumuman ini diberitahukan, sekaligus berlaku pula sebagai undangan resmi bagi Debitor PKPU, Para Kreditor, 
Kantor Pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

ttd
DEDY DARMAWAN, S.H.

ttd
SURURI EL HAQUE, S.H.

ttd
AL FAHMI KHAIRI, S.H.


