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Dukcapil Ingatkan Sanksi Pelayanan Rumit
JAKARTA – Kebijakan deregulasi layanan administrasi kependudukan belum berjalan secara merata. Sejumlah daerah masih mempertahankan kebijakan lama
yang rumit dan berbelit-belit. Kasus terbaru terjadi di
Kabupaten Bogor. Dinas
dukcapil (disdukcapil) setempat masih mewajibkan
surat pengantar RT/RW untuk permohonan pembuatan data. Termasuk permohonan pindah alamat.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan
Arif Fakrulloh menyatakan,
surat pengantar sudah tidak dibutuhkan untuk mengurus administrasi kependudukan. Hal itu didasarkan pada Perpres 96/2018
dan Permendagri 108/2019.
’’Tidak perlu pengantar apa
pun,’’ ujarnya kemarin (9/1).
Dalam kasus pindah alamat, warga cukup
menyertakan kartu keluarga (KK) jika perpindahan-

nya masih dalam kabupaten/kota yang sama. Jika pindahnya luar daerah, warga
cukup membawa surat keterangan pindah (SKP) yang
diterbitkan disdukcapil daerah asal. SKP tersebut diserahkan disdukcapil daerah
yang dituju untuk diproses.
Zudan pun mengingatkan disdukcapil di seluruh
Indonesia untuk mengikuti ketentuan itu. ’’Kalau ada
kepala disdukcapil yang masih meminta pengantar dari
RT/RW sampai ke desa/kelurahan, akan saya beri sanksi
tegas,’’ tuturnya. Dalam kasus Bogor, Zudan telah memberikan sanksi berupa teguran keras ke kepala dinas setempat. (jpg)

LAYANI MASYARAKAT
: Warga yang melakukan
pengurusan dokumen di
Kantor Disdukcapil.
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Khawatir Kepentingan
Politik Lebih Kuat
Seleksi KPU-Bawaslu, DPR Didesak Objektif
JAKARTA – Seleksi calon komisioner KPU-Bawaslu segera bergulir di
parlemen. Dalam pelaksanaan fit and
proper test nanti, dewan diharapkan
tidak mengutamakan kepentingan
politik. Wakil Direktur Pusat Kajian
Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengatakan, proses
di DPR berbeda dengan di tim seleksi.
Sebab, di DPR, nuansa politik ditengarai jauh lebih kuat daripada pertimbangan kapasitas seorang calon.
Meski demikian, dia berharap
kepentingan politik tidak ditempatkan di atas segalanya. ”Jangan sampai ini menihilkan upaya kita untuk
menghasilkan komisioner-komisioner terpilih yang memiliki integritas,
visi, dan inovasi,” ujarnya dalam diskusi yang digelar koalisi masyarakat
sipil kemarin (9/1).
Jika itu dilakukan, lanjut dia, kualitas pelaksanaan pemilu dan kelembagaannya akan menjadi pertaruhan.
Padahal, di sisi lain, pesta demokrasi
memiliki tantangan dan kompleksitas yang besar. Karena itu, kriteria ke-

mampuan kepemiluan, manajerial,
hingga aspek integritas harus tetap
menjadi prioritas.
Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu
menambahkan, kriteria yang digunakan timsel perlu dipertahankan
dalam uji kelayakan dan kepatutan.
Bahkan, jika perlu, Aji mengusulkan
dua kriteria tambahan. Yakni, komitmen open data election dan kemampuan untuk membangun komunikasi
interpersonal serta komunikasi massa.
”Sehingga terdapat sinergisitas antar
penyelenggara pemilu dan dapat menciptakan saluran komunikasi yang terarah kepada publik,” tuturnya.
Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro mendorong transparansi selama fit and
proper test. Hal itu bertujuan untuk
memastikan prosesnya bisa diawasi
masyarakat. Misalnya, menyediakan
siaran langsung. ”Melalui kanal penyiaran yang dimiliki DPR,” katanya. Selain itu, lanjut dia, perlu dibuka kanal
partisipasi untuk masyarakat.
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Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, presiden harus
mengedepankan prinsip kehati-hatian. Satu hal yang harus menjadi fokus
perhatian adalah sosok yang akan mengisi jabatan wamen adalah orang
yang memilki kemampuan untuk meningkatkan kinerja.

ini,” katanya.
Lebih lanjut, Cak Imin berharap
dalam pengisian posisi wakil menteri, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian. Satu hal
yang harus menjadi fokus perhatianadalahsosokyangakanmengisi jabatan wamen adalah orang

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mulai
memanasi mesin politiknya. Ketua umum
Megawati Soekarnoputri meminta kadernya
turunlangsungbertemudanmembantumasyarakat. Hal itu merupakan upaya menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Megamengatakan,dalammenghadapidan
memenangkan pemilu, kader partai banteng
harus melakukan kerja-kerja politik terbaik.
“Turun ke bawah merupakan jalan paling
efektif untuk memenangkan
Pemilu 2024,” katanya dalam pidato
puncak perayaan HUT

Terpisah, anggota Komisi II
DPR Guspardi Gaus menegaskan
bahwa pihaknya akan bekerja secara objektif dan tidak mengutamakan kepentingan politik. ”Kami
bekerja secara profesional sesuai
ketentuan yang berlaku,” ujarnya tadi malam.
Politikus PAN itu menambahkan, sejak awal pihaknya meminta timsel untuk selektif. Nama-nama yang lolos harus dipastikan berintegritas, punya
kapabilitas dan independensi yang
kukuh, serta tidak
terafiliasi dengan
partai mana pun.
”Jadi, siapa pun
yang dipilih anggota komisi II,
tidak ada masalah lagi,” jelasnya. (jpg)

Cak Imin : Bulan ini Belum Ada Tanda-tanda Reshuffle
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah
jabatan wakil menteri yakni di
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini diatur dalam
Keputusan Presiden No. 114 tahun
2021. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sepuluh kursi wakil menteri. Namun posisi tersebut belumlah terisi.
Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pengangkatan menteri maupun wamen
adalah kewenangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
“Presiden pasti memiliki pertimbangan yang sangat matang mengapa harus menambah wamen.
Ini langkah yang bagus untuk
menopang kinerja pemerintahan,” ujar pria yang akrab disapa
Cak Imin kepada wartawan, Senin
(10/1).
Ditanya apakah dengan adanya
penambahan wamen ini menjadi
sinyal akan adanya reshuffle kabinet, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan
bahwa hingga saat ini belum ada
tanda-tandaakanadanyareshuffle.
“Belum ada tanda-tanda sejauh

Mega Instruksikan
Kader Turun ke Bawah

yang memilki kemampuan untuk
meningkatkan kinerja.
“Misalnya dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi kementerian tersebut dan membantu presiden dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa ini,”
ungkapnya. (jpg)

PDIP ke-49 yang disiarkan secara daring kemarin (10/1).
Terkait itu, Mega menginstruksikan kepada seluruh
tiga pilar dan mereka yang
bersimpati ke PDIP, untuk
selalu turun ke bawah, menyapa, melindungi dan membahagiakan rakyat. Termasuk mendukung kesuksesan
Pemilu 2024. ‘’Pemilu legislatif dan pemilu presiden yang
dilaksanakan untuk kedua
kalinya secara serentak harus dipastikan keberhasilannya,’’ ujarnya.
Menurut Mega, begitu banyak kerawanan politik. Bahkan jatuh bangunnya suatu
bangsa adalah disebabkan
ketidakmampuan mencari
solusi atas konflik. Maka,
Pemilu 2024 harus dipastikan berjalan demokratis, ju-
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jur, dan adil. Sehingga memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan secara terlembaga, aman, dan damai.
Terkait dengan calon presiden yang akan
diusung PDIP, Sekretaris Jenderal DPP PDIP
Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam menentukan calon pada Pemilu 2024, semua
harus mengikuti mekanisme yang ada dan
menunggu waktu yang tepat.
Menurut dia, partainya terus bergerak bersama rakyat untuk mendulang suara pada
pemilu mendatang. PDIP bukanlah partai
yang bermain pada putaran terakhir. Pihaknya juga bukan partai yang menang pemilu
dengan cara serangan fajar, ilmu kilat H-1
atau H+2.
Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada PDIP yang terus memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
PDIP telah menjadi partai politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat
kecil dan memperjuangkan kedulatan, serta
kemandirian bangsa.
Jokowi juga mengucapkan terima kasih
atas dukungan PDIP kepada pemerintahnya, khususnya di masa pandemi Covid-19
yang sulit. Atas dukungan tersebut, Indonesia berhasil melewati masa-masa
sulit pandemi Covid-19.
“Menghadapipandemitidaklah mudah,” terangnya. (jpg)

PENGUMUMAN LELANG ULANG
Menunjuk Pengumuman Lelang terakhir tanggal 18 November 2021 yang terbit di surat
kabar harian “Radar Sulteng”, berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th. 1996, PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk – Remedial dan Recovery Wilayah 15, akan melakukan Lelang
Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara closed bidding tanpa kehadiran
peserta lelang melalui internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Palu melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur:
PT. Kamikawa Sukses Makmur dan PT. Sangia Perdana (Grup), berupa :
1. Lot 1, berupa sebidang tanah seluas 271 m2 berikut bangunan terletak di Jalan Puebongo,
Petak 01 No. 71-A, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah sesuai dengan SHM No. 787/Boyaoge atas nama HJ. FARIDA T LALUSU 26021954
(Limit Rp. 1.500.000.000,- ; Jaminan Rp. 600.000.000,-).
2. Lot 2, berupa sebidang tanah kosong seluas 700 m2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman,
Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah sesuai dengan SHM No. 00019/Kompo atas nama NURMASITA TJATJO 20.12.1984
(Limit Rp. 2.450.000.000,- ; Jaminan Rp. 1.000.000.000,-).
3. Lot 3, berupa sebidang tanah kosong seluas 322 m2 terletak di Jalan Pulau Bokan,
Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah sesuai dengan SHM No. 00023/Kompo atas nama RUSLY T. TJATJO 01.08.1979
(Limit Rp. 676.200.000,- ; Jaminan Rp. 300.000.000,-).
Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terveriﬁkasi pada website (www.lelang.go.id/)
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat
website diatas.
Pelaksanaan Lelang :
1. Cara Penawaran
2. Hari / Tanggal
3. Batas Akhir Penawaran
4. Pelunasan harga lelang
5. Bea Lelang Pembeli
6. Tempat Pelaksanaan Lelang
7. Penetapan Pemenang

: Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
: Kamis, 27 November 2022
: Pk. 08.00 Waktu Server (sesuai WIB) / Pk. 09.00 WITA
: Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
: 2 % dari harga lelang
: KPKNL Palu, Jalan Prof. Moh Yamin No. 55, Palu
: setelah batas akhir penawaran

Keterangan:
1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan
nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan
lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan
disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek
yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi as is).
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan
pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang
berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam
bentuk apapun kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Lelang,
PT.Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Palu.
7. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021-8313728.
Palu, 11 Januari 2022
Ttd
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
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