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KORBAN tewas di seluruh Jer-
man dan Belgia mencapai 
182, kemarin, setelah petugas 
penyelamat menggali puing-

puing yang ditinggalkan air yang mulai 
surut.

Sekitar 155 orang telah dipastikan 
tewas di Jerman, sementara 27 orang 
meninggal di Belgia.

Militer telah dikerahkan untuk mem-
bantu misi pencarian dan penyelamatan 
dan terlihat menggunakan kendaraan 
lapis baja untuk membersihkan mobil 
dan truk yang kewalahan oleh banjir 
di Erftstadt, sebuah kota di barat daya 
Cologne yang mengalami tanah ambles 
di lingkungan itu.

Kanselir Angela Merkel mengun-
jungi Schuld yang hancur, sebuah desa 
dekat Ahrweiler di wilayah Rhineland-
Palatinate yang paling parah dilanda 
bencana, kemarin. Sekitar 110 orang 
diketahui tewas di wilayah tersebut.

Sekitar 65 orang dievakuasi dari 
rumah mereka di daerah Berchtes-
gaden, Jerman, setelah Sungai Ache 
meluap. Setidaknya satu orang tewas.

Banjir mulai meluas ke Austria, de-
ngan banjir bandang melanda Kota 
Hallein, Sabtu (17/7) malam, meskipun 
tidak ada korban yang dilaporkan.

Banjir juga terjadi di daerah per-
batasan Jerman-Ceko.

Penduduk dan pemilik bisnis ber-

juang untuk mengambil sisa-sisa barang 
di kota yang hancur.

“Semuanya benar-benar hancur. 
Anda tidak mengenali pemandangan-
nya,” kata Michael Lang, pemilik toko 
anggur di Kota Bad Neuenahr-Ahr-
weiler di Ahrweiler, sambil menahan 
air mata.

Komunikasi warga terputus
Selama beberapa hari terakhir, banjir 

yang sebagian besar melanda Negara 
Bagian Rhineland Palatinate di Jerman 
dan Rhine-Westphalia Utara dan Belgia 

bagian timur telah memutus aliran 
listrik dan komunikasi dari seluruh 
warga.

RWE, produsen listrik terbesar di 
Jerman, mengatakan pada Sabtu tam-
bang terbuka mereka di Inden dan 
pembangkit listrik tenaga batu bara 
Weisweiler terdampak parah. Mereka 
menambahkan, pembangkit tersebut 
beroperasi pada kapasitas yang lebih 
rendah setelah situasi stabil.

Di provinsi Luksemburg dan Namur 
di Belgia selatan, pihak berwenang 
bergegas untuk memasok air minum 

ke rumah tangga.
Air banjir perlahan surut di bagian 

paling parah di Belgia, memungkinkan 
penduduk memilah barang-barang 
yang rusak.

Perdana Menteri Alexander De Croo 
dan Presiden Komisi Eropa Ursula 
von der Leyen mengunjungi beberapa 
daerah pada Sabtu sore.

Operator jaringan kereta api Belgia 
Infrabel menerbitkan rencana perbaik-
an jalur, beberapa di antaranya akan 
kembali beroperasi pada akhir Agustus. 
(Aiw/The Independent/Straitstimes/I-1)

Militer Jerman 
membantu upaya 
penyelamatan banjir 
saat jumlah korban 
tewas meningkat.

Bantuan Militer Selamatkan 
Pencarian Orang Hilang MENTERI Kesehatan Inggris Sajid Javid telah dinyatakan 

positif covid-19, beberapa minggu setelah ditunjuk memim-
pin upaya pemerintah Inggris mengatasi pandemi.

Dalam sebuah video di akun Twitter-nya, Javid mengatakan 
merasa pusing pada Jumat (16/7) malam dan melakukan tes 
aliran lateral pada Sabtu (17/7) pagi yang menunjukkan ha-
sil positif. Dia sekarang menunggu konfi rmasi laboratorium 
dari tes PCR.

Javid, 51, mengaku telah divaksinasi dan kini sedang 
mengisolasi diri di rumah selama 10 hari. Dia mengatakan 
gejala yang dirasakannya sangat ringan.

Javid, mantan menteri keuangan, diangkat sebagai menteri 
kesehatan pada 26 Juni setelah menkes sebelumnya, yaitu 
Matt Hancock, mengundurkan diri.

Infeksi Javid itu dapat berisiko membatalkan pencabutan 
pembatasan covid-19 di Inggris. Perdana Menteri Boris John-
son mendorong pembukaan dengan dukungan Javid, bahkan 
ketika kasus baru melonjak dan pemerintah menyimpang 
dari panduan perjalanan.

Akibat kasus itu, Johnson serta Menteri Keuangan Rishi 
Sunak hanya akan mengerjakan tugas-tugas penting karena 
telah kontak dengan orang yang terpapar oleh covid-19. 

Di sisi lain, kasus harian yang dilaporkan di Inggris sen-
diri telah mencapai 50 ribu untuk pertama kalinya sejak 
awal Januari.

Pemerintah memperkirakan kasus akan mencapai 100 ribu 
pada bulan depan karena varian delta, yang pertama kali 
diidentifi kasi di India, menyebar dengan cepat.

Lebih dari 65% orang dewasa di Inggris kini telah menerima 
kedua suntikan covid-19, membuat warga usia muda yang 
tidak divaksinasi sangat rentan terhadap varian delta.

Inggris juga telah menerapkan kembali aturan karantina 
kepada pelancong yang kembali ke Inggris dari Prancis, 
menambahkan kategori ‘amber plus’ baru ke sistem kode 
warna saat ini.

Pemerintah mengutip kehadiran terus-menerus di Prancis 
dari varian beta yang pertama kali diidentifi kasi di Afrika 
Selatan sebagai alasannya. (AFP/Aiw/X-11)

AFP/ SEBASTIEN BOZON

BERSIHKAN PUING: Pekerja membersihkan puing-puing di Iversheim, Jerman, kemarin. Menurut polisi setempat, jumlah 
korban tewas akibat banjir menjadi 155.
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Isi Danau dengan 
Ikan dari Pesawat

Menkes Inggris 
Positif Covid-19

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa    
Perseroan akan mengadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
(“RAPAT”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 
di Jakarta.
Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan pasal 12 ayat 
9.1 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan 
dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, melalui: (i) 1 (satu) surat kabar 
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, 
(iii) situs web eASY.KSEI dan (iv) situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham 
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 
hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek 
Indonesia (Bursa).

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat                  
Virus Corona (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, 
mengacu pada angka (3) dan (4) Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas 
Jasa Keuangan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas 
Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham serta telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal                   
31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy  dan  Modul e-Voting   pada  Aplikasi  
eASY.KSEI  beserta  Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.  Oleh karenanya 
Perseroan dapat menyelenggarakan  Rapat  secara  elektronik dimana Pemegang 
Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic 
General System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang 
disediakan oleh KSEI.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika 
memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran 
Dasar Perseroan dan usul-usul tersebut harus sudah diterima Direksi Perseroan 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan RUPS. 

Jakarta, 19 Juli 2021
PT Lionmesh Prima Tbk

Direksi

PT LIONMESH PRIMA Tbk
(“Perseroan”) 

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

DIVISI sumber daya satwa liar Utah di Amerika Serikat baru-
baru ini memilih meng-
gunakan pesawat un-
tuk menyebarkan ikan 
ke sekitar 200 danau di 
daerah tersebut.

Mereka mengklaim 
penurunan ikan de-
ngan pesawat jauh le-
bih cepat, hemat biaya, 
dan tidak terlalu mem-
buat stres bagi ikan 
dan semua pihak yang 
terlibat.

Dalam proses penu-
runan, pesawat yang menampung ratusan pon air tersebut 
terbang tepat di atas danau dan dapat menjatuhkan 35 ribu 
ikan dalam sekali penerbangan. 

“Karena ikannya kecil dan terlepas bersama air, me-
reka dapat dijatuhkan dari pesawat tanpa cedera. Mereka 
jatuh kurang lebih seperti daun,” kata divisi itu. (Aiw/The 
Guardian/X-11)
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