
JAKARTA - Yayasan Muslim Sinar 
Mas bersama dengan Bank Sinarmas 
memberikan bantuan sosial berupa satu 
unit mobil ambulans kepada Nahdlatul 
Ulama (NU) Demak.

Branch Manager Kantor Cabang Bank 
Sinarmas Semarang, Handoko Praset-
yo yang didampingi Branch Manager 
Kantor Cabang Bank Sinarmas Syariah 
Kudus, Sherly, memberikan bantuan 
berupa satu unit mobil ambulans secara 
simbolis kepada Ketua Majelis Wakil 
Cabang (MWC) NU Kecamatan Guntur, 
KH Tamim Romli, di kantor MWC NU 
Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, 
Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 

(5/11).
Dalam keterangan pers yang diterima 

Beritasatu.com, Minggu (8/11), penye-
rahan ambulans itu dilakukan demi 
mendukung efektivitas transportasi bagi 
pasien dari tempat tinggal menuju pusat 
kesehatan serta layanan medis di sekitar 
wilayah tersebut.

Ambulans juga akan dimanfaatkan se-
bagai layanan siaga bencana, distribusi 
bantuan saat terjadi bencana, dan kenda-
raan darurat untuk mobilisasi. Program 
ini diberikan gratis bagi masyarakat 
kurang mampu di Kecamatan Guntur.

Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar 
Mas, Saleh Husin menjelaskan, latar 

belakang pembentukan Yayasan Muslim 
Sinar Mas yaitu senantiasa berupaya 
meringankan beban dan memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi masya-
rakat.

“Kali ini kami menjalankan amanah 
tersebut dengan menyalurkan bantuan 
berupa ambulans untuk masyarakat di 
Kecamatan Guntur melalui lembaga NU 
setempat yang akrab dengan lingkungan 
sejak lama. Semoga bantuan kami ber-
manfaat bagi warga,” ujar Saleh Husin.

Menurut Handoko Prasetyo, bantu-
an itu diberikan mengingat minimnya 
ketersediaan sarana transportasi diban-
dingkan dengan jumlah pasien yang 

membutuhkan di wilayah Kecamatan 
Guntur. Ambulans tersebut diharapkan 
dapat mendukung kegiatan sosial kema-
syarakatan di wilayah Kecamatan Gun-
tur Kabupaten Demak dan sekitarnya 
demi kelancaran proses perawatan bagi 
pasien maupun transportasi angkutan 
jenazah.

Mewakili masyarakat Kecamatan 
Guntur, KH Tamim Romli mengucapkan 
terima kasih kepada Yayasan Muslim 
Sinar Mas dan Bank Sinarmas Syariah 
atas bantuan yang diberikan. Pihaknya 
berharap ambulans gratis tersebut dapat 
membantu masyarakat yang membutuh-
kan di wilayah ini. (b1)

Sebab, hal-hal eksternal seperti 
perubahan kondisi perekonomian, 
pendidikan, ataupun sosial menjadi 
penyebab munculnya tekanan internal 
rumah tangga yang dapat menggang-
gu efektivitas komunikasi pasangan 
dalam hubungan pernikahan. 

 Saskhya Aulia Prima, M.Psi., 
Psikolog, Co-founder Tiga Generasi, 
menjelaskan permasalahan hubungan 
pasangan selama pandemi cenderung 
terbagi dalam zona normal dan zona 
merah. Dalam menghadapi situasi 
saat ini, pasangan masih berada dalam 
zona normal memiliki gejala mulai 
mengalami kewalahan, merasa cemas 
akan masa depan, merindukan masa 
lalu, dan menganggap pasangan tidak 
membantu mengurus anak. 

Sedangkan, pasangan yang dianggap 
berada di zona merah akan memiliki 

perasaan kesepian, keinginan untuk 
berpisah, bahkan terjadi tindakan 
kekerasan. 

“Jika dilihat dari pola argumentasi, 
titik permasalahan biasanya terjadi 
hanya dalam waktu tiga menit, dan 
sistem signal pertahanan diri dalam 
otak kita yang menimbulkan rasa 
penolakan dan memperpanjang ma-
salah tersebut,” jelas Saskhya di sela 
forum diskusi virtual Light Friday Talk 
(LiFT) Webinar Sampoerna Academy 
bersama Tiga Generasi bertajuk Love 
in The Time of Corona, belum lama ini.

Meskipun demikian, Saskhya men-
jelaskan berdasarkan riset kolaborasi 
Universitas Stony Brook, Towson, 
dan Northwestern pada 2017, kondisi 
ini dapat dihadapi dengan romantic 
competence atau kompetensi hubung-
an. Dengan kompetensi hubungan, 

pasangan dapat memperkuat hubung-
an mereka dengan belajar menghar-
gai satu sama lain melalui persepsi 
masing-masing, mampu menunjukkan 
kerentanan diri, dan mengubah diri 
untuk kualitas hubungan yang lebih 
baik. 

Selain itu, lanjutnya, ada empat 
hal penting yang perlu diingat, yaitu 
Listen, Occasionally, Validate, Expec-
t-less atau disingkat dengan LOVE. 
Untuk Listen, mendengarkan pasangan 
dan memberikan batasan pribadi bagi 
pasangan. Pada Occasionally do new 
things artinya adalah sesekali melaku-
kan hal baru bersama. Sedangkan, Va-
lidate atau validasi perasaan satu sama 
lain untuk menjaga koneksi pasangan. 
“Terakhir Expect- less dengan berharap 
lebih sedikit dan saling menguatkan 
satu sama lain,” papar dia. 

Dalam kesempatan sama, Putu 
Andani M.Psi., Psikolog, Co-Founder 
Tiga Generasi menambahkan dari 
keempat hal tersebut, mendengarkan 
pasangan merupakan hal paling sulit 
dilakukan. Tak jarang apabila sering-
kali tidak benar-benar mendengar 
pasangan dan cenderung melakukan 
hal lain. Misalnya melamun, mengha-
kimi, atau bahkan melawan pasangan. 

Hal inilah yang disebut Blocks to Listen 
atau halangan mendengar sehingga 
melalui assessment test bisa diketahui 
tipe listening blocking begitu juga 
dengan pasangan.

“Apakah kita sudah berada di posisi 
mind-reading, rehearsing, atau ternyata 
masih berada di posisi judging. Hasil 
dari tes ini akan membantu pasangan 
menemukan titik permasalahan dan 
dapat meningkatkan efektivitas komu-
nikasi mereka,” jelas dia.

Sementara itu, Dr. Mustafa Guver-
cin, School Director Sampoerna Aca-
demy mengatakan pihaknya mengerti 
situasi pandemi tentu memberikan 
dampak tidak hanya dalam segi ekster-
nal, namun juga dalam segi hubungan 
internal dalam keluarga. 

Untuk itu, pihaknya percaya, selain 
memberikan kualitas pendidikan 
terbaik untuk anak, memelihara dan 
menjaga kualitas hubungan dalam 
lingkungan rumah tangga juga penting 
untuk tumbuh kembang psikologi anak. 

“Kami berharap dengan diadakan-
nya forum diskusi virtual ini, para 
orang tua dapat memperkuat ikatan 
keluarga dan mendukung terciptanya 
lingkungan keluarga yang sehat,” kata 
dia. 
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 JAKARTA – Pandemi Covid-19 telah memengaruhi 
hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, 
termasuk keharmonisan pasangan dalam keluarga.

Josep LAGO / AFP

Barcelona 
Menang Telak
Penyerang Barcelona 
asal Argentina, 
Lionel Messi, 
mengejar bola saat 
pertandingan sepak 
bola Liga Spanyol 
antara Barcelona 
dan Real Betis 
di stadion Camp 
Nou di Barcelona, 
Spanyol, Sabtu 
(7/11/2020) malam 
waktu setempat.
Barcelona menang 
telak dengan skor 
5-2.  

JAKARTA – Tuan rumah Barcelona secara gemi-
lang menggilas Real Betis 5-2 dalam lanjutan per-
tandingan La Liga di Camp Nou, Minggu (8/11) dini 
hari. 

Lima gol Barcelona dicetak Ousmane Dembele 
(menit ke-22), Antoine Griezmann (menit ke-49), 
Lionel Messi (menit ke-61 dan 82), dan Pedri (menit 
ke-90). Sedangkan, dua gol Real Betis diukir Antonio 
Sanabria (menit ke-45+2) dan Loren Moron (menit 
ke-73).

Barcelona memulai laga tanpa Lionel Messi. Pe-
latih Barcelona, Ronald Koeman mencadangkan La 
Pulga, julukan Messi, setelah sang bintang tampil da-
lam laga melawan Dynamo Kiev di Liga Champions.

Namun demikian itu sepertinya tidak mengurangi 
ketajaman Barcelona. Buktinya, Barcelona mencipta-
kan gol terlebih dahulu pada menit ke-22 berkat aksi 
Ousmane Dembele.

Gelandang asal Prancis itu mengawali golnya de-
ngan tusukan ke kotak penalti Betis setelah meneri-
ma umpan Antoine Griezmann. Dia lalu melesakkan 
bola ke pojok kiri atas gawang Betis.

Barcelona berkesempatan menambah kedudukan 
pada menit ke-33. Sayang, eksekusi penalti Griez-
mann belum menemui sasaran.

Jelang turun minum, Real Betis menyamakan 
kedudukan lewat Sanabria. Babak pertama pun bera-
khir dengan skor 1-1.

Pada babak kedua, Griezmann sukses membayar 
lunas kegagalan eksekusi penaltinya. Pemain asal 
Prancis itu mencetak gol usai kerja sama dengan 
Messi yang baru saja masuk.

Barcelona kembali mendapatkan penalti setelah 
Mandi melakukan handball. Messi yang mengekse-
kusi bola tidak menyia-nyiakan kesempatan menca-
tatkan namanya di papan skor.

Harapan Real Betis untuk mengejar ketinggalan 
sempat hidup tatkala Loren Moron menciptakan gol 
di menit ke-73. Sayang, Real Betis justru kebobolan 
dua gol tambahan lewat Messi dan Pedri. (rw)

JAKARTA – Herbalife Nutrition Indonesia menggelar 
Kampanye Get Moving With Good Nutrition. Kampa-
nye tersebut dimulai dari Virtual Run, e-Wellness Tour, 
hingga sesi senam secara daring. Semua aktivitas ter-
sebut dirancang untuk memulai kembali nutrisi positif 
dan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi semua. 

Dalam rangkaian kampanye tersebut, hadir pula 
Herbalife Nutrition 40th Anniversary Virtual Run untuk 
merayakan rekam jejak Herbalife Nutrition selama 40 
tahun sebagai penyedia nutrisi bagi masyarakat dunia.

“Lari secara virtual ini akan dimulai pada 1 No-
vember 2020 hingga 30 November 2020. Kegiatan ini 
diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk 
dapat beraktivitas fisik dan dapat mengajak bersama 
keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya untuk 
melakukan hal yang sama,” papar Senior Director & 
Country General Manager Herbalife Nutrition Indone-
sia, Andam Dewi dalam keterangan pers yang diterima 
Investor Daily, Minggu (8/11).

Dalam ajang virtual run, menurut Andam, terdiri 
atas dua kategori, yaitu kategori individu dengan jarak 
4km, 24km dan 40km dan untuk kategori beregu (tim) 
dengan jarak 24km, 40km, 60km, 80km dan 100km. 

Selain itu, dalam kegiatan ini akan diadakan program 
donasi sukarela yang akan disalurkan kepada program 
CASA Herbalife melalui Herbalife Nutrition Foundati-
on. 

“Untuk membantu para peserta mempersiapkan 
diri untuk lari, Herbalife Nutrition telah menyusun 
serangkaian konten pelatihan lari secara virtual. Salah 
satunya sesi pelatihan lari yang diberikan oleh Vice 
President Worldwide Sports Performance and Fitness 
Herbalife Nutrition Samantha Clayton,” kata Andam. 
(iin)

JAKARTA– Sebanyak 20 wayang dilelang untuk 
membantu pendidikan anak-anak di SOS Children’s 
Villages Indonesia. Wayang yang dilelang adalah 
karya seniman sekaligus pekerja sosial Lucas Formi-
atno sebagai perayaan Hari Wayang Nasional setiap 7 
November.

“Pak Lucas dan pengabdiannya adalah teladan bagi 
kami di SOS Children’s Villages. Sejak 1999, dia men-
jadi bagian dari keluarga SOS untuk turut mengasihi 
anak-anak dan para ibu asuh. Dengan perayaan Hari 
Wayang Nasional ini, saya mengantarkan Pak Lucas 
pada langkahnya sebagai seorang pendidik, pengajar, 
sahabat, dan ayah untuk anak-anak, menuju sosoknya 
yang lain sebagai seorang pegiat seni wayang,” ujar 
Gregor Hadi Nitihardjo, National Director SOS Child-
ren’s Villages Indonesia dalam keterangan pers yang 
diterima Investor Daily, Minggu (8/11).

Lucas Formiatno merupakan seorang pekerja sosial 
yang mengabdikan diri di SOS Children’s Villages Indo-
nesia sejak 1999. Selama di SOS, Lucas tak hanya mem-
bantu anak-anak dan ibu asuh dalam kesehariannya, 
tetapi juga membuat beragam kerajinan tokoh wayang. 

Awalnya, Lucas menggunakan tokoh wayang untuk 
membuat soal cerita untuk mengajari anak-anak. 
Misalnya, soal cerita matematika dengan mengguna-
kan tokoh Semar, Petruk, dan Bagong. Dengan begitu, 
kata Lucas, anak-anak akan belajar dua hal dalam satu 
waktu, yaitu matematika dan budaya. Hal itu menja-
di kekuatan Lucas dalam seni mengajari anak-anak 

didiknya. Dia menjelaskan pelajaran yang dikreasikan 
dengan cerita-cerita berbasis tokoh wayang sehingga 
membuat anak-anak tertarik mengikuti pelajaran.

Selama 22 tahun masa pengabdiannya, puluhan wa-
yang telah dibuat oleh Lucas. Relasi erat Lucas dengan 
keluarga SOS dan tokoh-tokoh wayang membuatnya 
menganalogikan tokoh-tokoh wayang sebagai sosok-so-
sok di dalam keluarga SOS Children’s Villages, mulai 
dari ibu asuh, pembina, dan anak-anak. 

Ketiga sosok tersebut terhubung erat walaupun 
tidak sedarah. Bersama-sama mereka membentuk 
sebuah keluarga yang penuh kasih sayang bagi ribuan 
anak-anak SOS. Kali ini melalui perayaan Hari Wayang 
Nasional, Lucas Formiatno melelang 20 hasil karyanya 
dalam acara ‘Wayang Day SOS’.

“Ada tokoh wayang wanita bernama Kunti, Dewi 
Kunti. Saya menggambarkan Kunti itu adalah ibu-ibu 
asuh yang luar biasa, sebagai ujung tombak SOS. Saya 
menggambarkan anak-anak di SOS gambarkan sebagai 
Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang 
merupakan anak kecil yang yang polos dan kritis. Nah, 
peran pembina dan ibu asuh itu harus siap dikritisi 
anak-anak,” cerita Lucas mengenai hasil karyanya.

“Saya merasa berkembang selama di SOS. Saya bisa 
mengasah kreativitas dan mewujudkan aktualisasi diri 
saya. Lukisan wayang ini adalah salah satu tanda terima 
kasih saya pada SOS, sebagai kenang-kenangan,” lanjut 
Lucas Formiatno, Village Director SOS Children’s 
Village Semarang. (nan)

PENGUMUMAN
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP, 

UNDANGAN RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PERDAMAIAN LANJUTAN DAN 
UNDANGAN SIDANG PERMUSYAWARATAN HAKIM

PT. GRAND KARTECH, TBK DAN KENNETH SUTARDJA (DALAM PKPU)
Dengan ini diumumkan kepada khalayak ramai bahwa:
Sehubungan dengan berakhirnya masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) yang 
diberikan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada:
- PT. GRAND KARTECH, TBK, yang beralamat di Jalan Rawa Gelam III No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, 

Jakarta Timur (“Termohon PKPU I”); dan
- KENNETH SUTARDJA, yang beralamat di Cempaka Putih Timur, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, 

Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (“Termohon PKPU II”).
(“Para Termohon PKPU”).
Atas permohonan PKPU yang diajukan oleh:
- PT. PUTRA MAS ANUGERAH, beralamat di Jalan Raya Timur Boulevard NE-1 Kav.65, Kelapa Gading, 

Jakarta Utara (“Pemohon PKPU I”);
- PT. AGUNG DAYA KREASI, beralamat di Komplek Ruko Atap Merah No. B1, Jalan Pecenongan No. 72, 

Jakarta Pusat (“Pemohon PKPU II”);
(“Para Pemohon PKPU”).
Maka berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.258/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
1. Memberikan Perpanjangan PKPU kepada PT. GRAND KARTECH, TBK., dan KENNETH SUTARDJA (dalam 

PKPU) selaku Debitor PKPU selama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah PKPU Sementara Termohon 
PKPU berakhir;

2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Hakim pada hari Jum’at, tanggal 4 Desember 2020 bertempat di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung 
Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;

3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditur yang 
dikenal dengan surat tercatat untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan di atas; 

4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus (Fee Pengurus) akan ditetapkan 
kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.
Merujuk Putusan tersebut di atas, dengan ini kami mengundang para Kreditur PT. GRAND KARTECH, TBK 
(dalam PKPU), Direksi PT. GRAND KARTECH, TBK (dalam PKPU), Kreditur KENNETH SUTARDJA (dalam PKPU), 
Bapak KENNETH SUTARDJA (dalam PKPU) untuk hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian 
Lanjutan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, Pukul 09.00 WIB dan 
Sidang Permusyawaratan Hakim yang akan diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 4 Desember 2020, 
Pukul 09.00 WIB, keduanya bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan 
Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Demikian pengumuman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, Undangan Rapat 
Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan dan Undangan Sidang Permusyawaratan Hakim ini diumumkan 
agar pihak-pihak yang berkepentingan menjadi maklum.

Jakarta, 9 November 2020
Hormat Kami,

TIM PENGURUS PT. GRAND KARTECH, TBK dan KENNETH SUTARDJA (Dalam PKPU) 
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PENGUMUMAN

RAPAT UMUM  PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Kresna Graha Investama Tbk 
(“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), di Tower  D, Lantai 3, 18 Parc Place SCBD, 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, 
pukul 14.00 WIB.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sampai dengan 
pukul 16.00 WIB, dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia 
pada hari Senin, tanggal 23 November 2020.
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 
No 15”), dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham 
Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut:
1. Mengusulkan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

pemanggilan RUPS.
2. Usul diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit         

1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan 

Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. 

Sesuai Pasal 52 POJK No 15 dan pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan 
Rapat akan dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan           
situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (eASY.KSEI) serta memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari Selasa, tanggal         
24 November 2020.

Jakarta, 9 November 2020
PT Kresna Graha Investama Tbk

Direksi


