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Strategi yang dibuat oleh Pemerintah 
Kota Tangerang Selatan, menurut Airin 
berupa kebijakan mengenai APBD yang 
akan dialokasikan untuk memberdayakan 
pelaku usaha. Misalnya, ketika kita mem-
butuhkan APD, kita bisa dorong UMKM 
yang melakukan produksi, ujar  Airin.

Airin Optimalkan Koperasi dan UMKM 
dalam Program Pemulihan Ekonomi

TANGSEL (IM)- Wali 
Kota Tangerang Selatan, Airin 
Rachmi Diany akan mengopti-
malkan koperasi dan UMKM 
untuk pemulihan perekonomi-
an di masa pandemi Covid-19.

Wali Kota Airin Rachmi 
Diany menjelaskan program 
pemulihan perekonomian ini 
merupakan kebijakan yang 
sudah ditetapkan oleh Presiden 
Joko Widodo alias Jokowi 

agar pelaku UMKM bisa tetap 
melakukan kegiatan usahanya 
di tengah pandemi seperti ini.

Adapun strategi yang 
dibuat oleh Pemerintah Kota 
Tangerang Selatan, menurut 
Airin berupa kebijakan men-
genai APBD yang akan dialo-
kasikan untuk memberdayakan 
pelaku usaha. ”Contohnya 
saya mendorong ketika kita 
membutuhkan APD, kita bisa 
dorong UMKM kita yang 
melakukan produksi,” ujar  
Airin di Tangsel, Rabu (5/8).

Pemkot Tangsel  juga 
melakukan berbagai upaya 
untuk memastikan kegiatan 
UMKM dan koperasi tetap 
mematuhi peraturan protokol 

kesehatan di masa pandemi 
Covid-19.

Sementara Ketua Dekopin-
da Kota Tangerang Selatan, 
Dudung Diredja menjelaskan 
UMKM dan koperasi terdam-
pak serius saat pandemi terjadi. 
Dia berharap pemerintah bisa 
segera melahirkan kebijakan 
yang memastikan proses keg-
iatan usaha tetap berlangsung.

Berkaca dari krisis pada 
tahun 1998, Dekopinda sudah 
menyiapkan rekomendasi ke-
pada pemerintah. ”Jadi, seperti 
tahun itu, bahwa Koperasi dan 
UMKM bisa menjadi motor 
pemulih keadaan ekonomi,” 
kata Dudung.

Menanggapi usulan dan 
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SERANG (IM)- Sport 
Center mil ik Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Banten 
akan segera dibangun di daerah 
Kelurahan Kemanisan, Ke-
camatan Curug, Kota Serang. 
Proyek dengan luas lahan 60 
hektare tersebut menelan ang-
garan hampir Rp1 triliun, dan 
ditargetkan rampung pada 
tahun 2021.

Warga setempat berharap 
pembangunan sport center 
yang gencar dilaksanakan 
pemerintah diperkuat den-
gan regulasi yang tujuannya 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar.

“Harapannya sport center 
ini dapat meningkatkan kes-
ejahteraan masyarakat sini, baik 
dapat menyerap tenaga kerja 
maupun fasilitas juga nantinya 
untuk masyarakat,” katanya saat 
ditemui di lokasi, Rabu (5/8).

WARGA BERHARAP DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Sport Center Banten Rampung 2021

TANGSEL (IM)- Partai 
Nasdem Kota Tangerang Se-
latan ( Tangsel) menunggu ara-
han Dewan Pimpinan Pusat ( 
DPP) untuk menyusun strategi 
pemenangan bakal pasangan 
calon Muhamad-Sara di Pilkada 
Tangsel 2020. 

Ketua Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) Tangsel Partai 
Nasdem, Dewi Indah Dama-
yanti mengatakan, pihaknya 
belum mendapatkan arahan 
dari DPP untuk mengambil 
langkah selanjutnya. “Belum, 
kami belum dapat arahan. Ma-
sih menunggu arahan dari DPP 
Nasdem dari DPW juga,” kata 
dia, Rabu (5/8). Menurut Dewi, 
pengurus DPD Nasdem Tang-
sel baru akan bergerak untuk 
menyukseskan pasangan calon 
tersebut setelah mendapat ara-
han lebih lanjut dari tingkat 
pusat. 

“Nanti arahannya seperti 
apa baru kami langsung kerja. 
Kami kan nunggu arahan dari 
DPP, biasanya kan seperti itu,” 
ungkapnya. 

DPP Partai Nasdem telah 
memutuskan untuk mendu-
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Nasdem Tangsel 
Tunggu Arahan DPP 

TANGSEL (IM)- Pemer-
intah Kota Tangerang Selatan 
(Tangsel) menemukan klaster 
terbaru covid-19, dari pon-
dok pesantren. Kondisi terse-
but disebabkan adanya salah 
seorang di pesantren sepulang 
dari Jawa Timur terkena Co-
vid-19 dengan status orang 
tanpa gejala (OTG).

”Kami temukan kluster 
baru minggu lalu di pondok 
pesantren. Mereka sudah sem-
buh. Kami karantina di Rumah 
Lawan Covid-19. Tidak ada 
penambahan kasus di pondok 
pesantren itu, sudah selesai,” 
ujar Wali Kota Tangerang Se-
latan, Airin Rachmi Diany, 
kemarin.

Airin mengakui, terjadi 
peningkatan jumlah kasus Cov-
id-19 secara keseluruhan hingga 
akhir Juli 2020. Lonjakan kasus 
tertinggi di Tangsel terjadi pada 
31 Juli 2020, sebanyak 22 kasus 
baru bertambah dalam satu hari.

Penambahan kasus Co-
vid-19 di wilayahnya rata-rata 
disebabkan kasus impor (im-
ported cased). Artinya, ada 
warga luar atau warga Tangsel 
yang kembali dari luar daerah 
dan membawa virus. Akibatnya 
penularan terus terjadi dan tak 
bisa terhindarkan. 

“Kami juga temukan ke-
marin ada satu yang positif  lalu 
menularkan kepada keluargan-
ya. Akibatnya penularan dalam 
keluarga jumlah kasus menjadi 

dua kali lipat,” ujar Airin.
Tingginya mobilitas warga 

Tangsel disebabkan tidak ada 
imbauan khusus untuk mena-
han pergerakan warga. Selain 
itu, menurut Airin, mobilitas 
warga Tangsel masih terjadi 
karena 50 persen di antaranya 
setiap hari beraktivitas atau 
bekerja di Jakarta.

“Apalagi DKI Jakarta seka-
rang ada kenaikan, 50 persen 
warga Tangsel bekerja di Ja-
karta. Itu juga salah satu penye-
babnya,” ujarnya.

Sementara Kepala Di-
nas Kesehatan Kota Tangsel, 
Deden Deni mengakui sejak 
Senin kemarin jumlah penam-
bahan kasus positif  bertambah. 
Penambahan kasus positif  baru 
di Tangsel merupakan hasil dari 
penelusuran kontak (tracking) 
secara sporadis atau acak.

“Klaster terbaru penye-
baran virus Covid-19 di Kota 
Tangsel terjadi pada lokasi di 
pondok pesantren,“ ucapnya.

Dia mengimbau, kepada se-
luruh masyarakat Kota Tangsel 
untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan selama vaksin belum 
ditemukan. Khawatir kedepan-
nya resiko penyebaran semakin 
besar. 

“Karena pada masa Pem-
batasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) transisi ini ada banyak 
kelonggaran di titik pusat kera-
maian serta fasilitas publik,” 
ujarnya.  pp

Pondok Pesantren Jadi 
Klaster Terbaru di Tangsel

TANGSEL (IM)- Satuan 
Gugus Tugas Kota Tangerang 
Selatan (Tangsel) memastikan 
bahwa Rumah Lawan Covid-19 
(RLC) akan tetap disiagakan, 
walaupun nantinya tidak ada lagi 
pasien positif  yang dikarantina. 

Koordinator Bidang Penanga-
nan Satuan Gugus Tugas Covid-19 
Tangsel, Suhara Manullang men-
gatakan bahwa RLC tidak akan ditu-
tup selama pandemi Covid-19 belum 
berakhir. “Arahan dari Ibu Wali Kota 
dan Pak Wakil Wali Kota, bahwa 
RLC sampai tahun depan pun akan 
tetap ada, disiagakan. Cuma nanti 
bentuknya akan kita bahas lebih 
lanjut sesuai dengan kondisi,” ujarnya 
saat dihubungi, Rabu (5/8). 

Menurut Suhara, RLC akan 
tetap disiagakan karena memper-
timbangkan banyaknya warga yang 
kesulitan melakukan isolasi mandiri 
di rumah. Selain itu, sampai saat ini 

belum ada kepastian mengenai pen-
emuan vaksin guna mengendalikan 
penyebaran Covid-19. 

“Pertama, kalaupun tahun de-
pan sudah ketemu vaksin, tetapi kan 
belum langsung efektif. Yang kedua 
adalah tidak semua masyarakat 
itu mampu melakukan karantina 
mandiri,” ungkapnya. 

“Jadi walaupun cuma ada satu 
pasien harus kita layani, kita jaga ke-
hidupannya kan gitu,” sambungnya. 

Suhara mengungkapkan bahwa 
saat ini hanya tersisa 16 pasien positif  
Covid-19 yang masih menjalani 
karantina di RLC Kota Tangsel. 
Untuk diketahui, sejak didirikan 
pada April lalu sampai Rabu ini, RLC 
Kota Tangsel sudah merawat 201 
pasien positif  Covid-19. Sebanyak 
183 orang di antaranya sudah diper-
bolehkan pulang setelah dinyatakan 
sembuh atau negatif  Covid-19 
berdasarkan hasil swab test.  pp

Selama Pandemi Belum Berakhir,
Rumah Lawan Covid-19 tak Ditutup 

BANJIR DI 
BANDAR LAMPUNG

Warga melintasi banjir 
di Kelurahan Kalibalau 
Kencana, Kedamaian, 

Bandar Lampung, Lam-
pung, Rabu (5/8). Banjir 
yang diakibatkan hujan 

deras di Kota Bandar 
Lampung merendam 

sejumah wilayah akibat 
buruknya sistem drain-

ase di wilayah tersebut.  
IDN/ANTARA

kung bakal pasangan calon Mu-
hamad dan Rahayu Saraswati 
Djojohadikusumo atau Sara 
pada Pilkada Tangsel 2020. Hal 
itu diungkapkan Wakil Ketua 
Umum DPP Partai Nasdem, 
Ahmad M Ali, dalam konferen-
si pers di Kompleks Parlemen 
RI, Senayan, Jakarta, 20 Juli lalu. 

Menurut Ali, Nasdem lebih 
optimistis menang dengan 
memberikan rekomendasi ke-
pada pasangan Muhamad-
Sara. Berdasarkan hasil kajian 
serta survei yang dilaksanakan 
Tim Pemenangan Pemilu Par-
tai Nasdem, pasangan terse-
but lebih berpeluang menang 
ketimbang kader partainya 
sendiri, yaitu Benyamin Davnie, 
yang kini merupakan wakil wali 
kota Tangsel dan berniat untuk 
maju juga.

“Ada pertanyaan, salah satu 
kader Nasdem maju sebagai 
calon wali kota tetapi kemudian 
kami mengusung Muhammad 
dengan Sara untuk maju. Ten-
tunya karena pertimbangan 
sangat teknis (berdasarkan hasil 
kajian),” ujar Ali dalam konfer-
ensi pers itu.  pp

rencana dari pemerintah, Du-
dung menjelaskan pada angga-
ran perubahan nanti akan ada 
beberapa program yang akan 
dilangsungkan untuk kembali 
meningkatkan kualitas koperasi 
dan UMKM dengan cara mel-
atih inovasi mereka untuk bisa 
bersaing di situasi seperti ini.

Salah satu kegiatan adalah 
bazar UMKM dengan penye-
suaian kondisi yang terjadi 
saat ini. Misalnya, dengan 
kuota terbatas dan jarak stand 
yang harus memenuhi standar 
protokol kesehatan. ”Tapi 
tentunya ada pembatasan un-
tuk program tersebut. Jangan 
sampai kita menyalahi protokol 
kesehatan,” kata dia.  pp

Camat Curug, Andi he-
rianto juga menyambut baik 
dengan kehadiran sport center 
tersebut, karena menunjang 
pembangunan di wilayahnya.

“Saat ini Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Curug 
berganti dari hijau ke kuning, 
artinya dari perkebunan, peter-
nakan dan pertanian menjadi 
perkantoran, pendidikan dan 
pemukiman. Jadi dapat sejalan 
dengan hal itu,” jelasnya.

Ia berharap, agar pemban-
gunan sport center tersebut 
dapat melibatkan masyarakat 
sekitar sehingga dapat menin-
gkatkan perkembangan kese-
jahteraan di Kecamatan Curug.

“Harapannya masyarakat 
jangan hanya jadi penonton, 
tetapi juga merasakan pem-
bangunan ini. Jadi harapannya 
masyarakat dilibatkan,” harap-
nya.  pp

KERAJINAN MINIATUR KAPAL
Perajin menyelesaikan pembuatan miniatur 
kapal “speedboat” di Karangsong, Indrama-
yu, Jawa Barat, Rabu (5/8). Kerajinan miniatur 
“speedboat” berbahan dasar kayu tersebut 
kian diminati pasar dari berbagai daerah dan 
dijual seharga Rp2 juta hingga Rp8 juta per 
unit tergantung ukuran. 
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Cegah Klaster Perkantoran, 
Kantor Diimbau Sediakan Ventilasi

TANGERANG  (IM)- 
Pemerintah Kota Tangerang 
mengeluarkan surat edaran yang 
ditujukan kepada seluruh perkan-
toran di wilayah Tangerang tentang 
penggunaan ventilasi udara yang 
baik. Berdasarkan surat dengan 
nomor 443.3/1811-Bag.Um/2020, 
imbauan tersebut dalam rangka 
mencegah penularan virus Korona 
pada klaster perkantoran.

Berkaca pada kasus di Ibu 
Kota Jakarta, penambahan jumlah 
kasus di wilayah kota Tangerang 
meningkat disebabkan klaster per-
kantoran di Jakarta. Sebanyak 15 
kasus baru dari 49 kasus di Kota 

Tangerang berasal dari warga Kota 
Tangerang yang bekerja di Jakarta.

Wali Kota Tangerang, Arief  
R Wismanyah mengimbau agar 
seluruh area perkantoran yang ada 
di Kota Tangerang untuk dapat 
memperhatikan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. Imbauan 
tersebut berlaku bagi seluruh in-
stansi pemerintah maupun swasta.

“Pemkot sudah menyiapkan 
surat edaran dan segera akan di-
aplikasikan. Salah satunya tentang 
ketersediaan ventilasi yang baik agar 
sirkulasi udara berjalan lancar dan 
tentu bisa menekan penyebaran 
Covid-19 di ruangan maupun per-

kantoran,” ujar Arief, Rabu (5/8).
Ada enam poin yang dimuat 

dalam surat edaran tersebut, per-
tama perkantoran diminta untuk 
melakukan pengaturan fungsi pe-
makaian ruang perkantoran agar 
mendapatkan tingkat kesehatan dan 
kenyamanan. Seperti pertukaran 
udara dalam ruangan tersebut 
dan laju pergerakan udara yang 
disarankan. “Kedua menggunakan 
teknik pencahayaan berbasis sinar 
ultraviolet (UV) yang aman. Upay-
akan membuka ventilasi dan gorden 
agar ruangan terkena sinar matahari 
dan ada sirkulasi,” demikian isi surat 
edaran tersebut.  pp

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
DAN 

RAPAT UMUM SAHAM LUAR BIASA
PT NUSANTARA PROPERTI INTERNASIONAL TBK (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (“Rapat”) yang akan 
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal  : Jumat/28 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Mulia – Rose Veronica Room- Mezzanine Floor
  JL. Asia Afrika No.6, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 

Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 

paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Mata Acara RUPSLB:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan perubahan nama Perseroan.
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas 

kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang 
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas 
keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa 
melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun 

Catatan:
Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang 
Saham untuk dapat menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun 
selama penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID- 19 yang 
dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan memfasilitasi 
penyelenggaraan Rapat sebagai berikut: 
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan panggilan 

ini dianggap sebagai undangan resmi. 
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang 

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai tanggal 5 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB, sedangkan 
untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan 
saldo rekening efek pada penutupan tanggal 5 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB. 

3. 
a. Pemegang saham dihimbau untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik 

melalui fasilitas Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eAsy.KSEI”) yang 
akan disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh 
Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan 
Rapat. 

b. Fasilitas E- Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan 
Rapat sampai 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 27 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. 

c. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili kuasanya dalam Rapat dengan membawa surat kuasa 
dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku 
kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan 
dalam pemungutan suara. 

d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu:
PT Ficomindo Buana Registrar

Wisma Bumiputera LT M Suite 209

Telp: (021) 526 096

e. Pemegang saham yang hendak hadir dalam Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas 
diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham 

melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
f. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran 

Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir beserta surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia.

4. 
sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS pada setiap jam kerja atau dapat 
diperoleh dari web Perseroan www.nusantara-properti.co.id 

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di 
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

6. 
penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan 
Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Bali, 6 Agustus 2020
PT Nusantara Properti Internasional Tbk 

Direksi


