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: ENOYEAR MASTERTAEKWONDO POOMSAE CHAMPIONSHIP 2016 SE-DIY

U K M  Taekwondo Universitas M u h a m m a d iya h Y o g y a ka rta  Raih 18 M ed a li
YOGYAKARTA -  Prestasi 
membanggakan kembali di
raih mahasiswa-mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Prestasi 
kali ini di bidang non-aka- 
demik, yakni dalam End Year 
Master Taekwondo Poomsae 
Championship 2016 se-DIY. 
Dalam kompetisi daerah yang 
diselenggarakan pada Rabu 
(28/12), UMY berhasil 
membawa pulang 18 medali.

Dalam kompetisi yang di
selenggarakan oleh Pengurus 
Daerah-(Pengda) Taekwondo 
Indonesia DIY tersebut, UMY 
diwakili Unit Kegiatan Maha
siswa (UKM) Taekwondo. Me
dali yang berhasil diraih, yakni 
6 medali emas, 4 medali perak, 
dan 8 medali perunggu.

“Persiapan yang dilakukan 
UKM Taekwondo UMY sudah 
sejak 2 bulan sebelum berlang-

ygyakay
We AreThe Champions 
ptc M a s tfr ,  Taekwondo Pooi 
#(*TChampionship
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Tim UKM Taekwondo UMY yang berhasil meraih 18 medali dalam ajang End Year Master 
Taekwondo Poomsae Championship 2016 se-DIY beberapa waktu lalu.

sungnya lomba. Kami mem
bentuk training center untuk 
lebih menggiatkan para calon

peserta dalam berlatih. Jadi, 
dalam UKM kami memang ada 
latihan rutin untuk seluruh

anggota selama dua hari se
minggu,” kata Ketua U{CM 
Taekwondo UMY Asep Mau-

lana kemarin.
Asep mengatakan, untuk 

pesertalombakaliini, latihanin- 
tensifditambahShariseminggu 
danbiasanyadilaksanakanpada 
malam hari karena harus 
menyesuaikan dengan jadwal 
kuliah parapesertalomba.

Kepala Biro Humas dan 
Protokol UMY Ratih Herning- 
tyas MA mengatakan, kampus 
tentu bangga akan prestasi 
yang diraih para mahasiswa 
UMY kali ini.

Ratih mengatakan, UMY 
selalu berupaya mendukung 
mahasiswa untuk meraih 
prestasi, baik di bidang aka
demik maupun non-akademik. 
“Semoga ke depan semakin 
banyak prestasi yang bisa diraih 
mahasiswa kami. Tentu tiap 
prestasi merupakan kebang
gaan bagi kampus,” kata Ratih.

•  ratih keswara

PT. FLORES BLUE WATERS PT. DIMITRI PROPERTY INTERNATIONAL

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILALIHAN
Para Pemegang saham PT. FLORES BLUE WATERS (“Perseroan”), 
kesemuanya bermaksud untuk menjual/mengalihkan sebagian saham-saham 
mayoritas mereka dalam Perseroan kepada PT. DIMITRI PROPERTY 
INTERNATIONAL, yang mana akan menjadi pemegang saham mayoritas dan 
pengendali dalam Perseroan (“Pengambilalihan”).

Pengambilalihan tersebut adalah pengambilalihan saham-saham yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dilakukan secara langsung dari para 
pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Pengambilalihan tersebut akan dilaksanakan dengan persetujuan-persetujuan 
antara lain dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal. Pengambilalihan akan dilakukan dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengumuman ini. Apabila terdapat kreditur 
Perseroan yang berkeberatan atas Pengambilalihan tersebut, maka para 
kreditur Perseroan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis selambat- 
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini disertai 
alasan dan bukti-bukti pendukungnya kepada Perseroan dengan alamat:

Jalan Soekarno Hatta No. 77 RT 017, RW 007,
Lingkungan IV

Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo 
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tirrfur

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (8) UUPT.

Labuhan Bajo, 30 Desember 2016 
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