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LINTAS MENTAOK
Kemenkumham 

Pacu Inovasi

KOTAGEDE—Kepala 
Kantor Wilayah (Kakanwil) 
Kementerian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) DIY mengikuti 
kegiatan Puncak Peringatan Hari 
Kekayaan Intelektual Sedunia 
Selasa(26/4), bertema Memacu 
Kreativitas dan Inovasi untuk 
Pemulihan Ekonomi Nasional yang 
dibuka oleh Menteri Hukum dan 
HAM Yasonna H. Laoly. 

"Peringatan hari Kekayaan 
Intelektual sedunia ini momentum 
yang perlu diapresiasi bersama 
mengingat hal ini merupakan 
gambaran kesatuan semangat 
dan komitmen kita," ujar Imam 
Jauhari di Ruang Rapat Kanwil 
Kemenkumham DIY, seperti dalam 
rilis yang diterima Harian Jogja, 
Selasa. 

Pada kesempatan tersebut, 
Imam Jauhari didampingi Kepala 
Bidang Pelayanan Hukum 
Yustina Elistya Dewi beserta 
Kasubbid Pelayanan KI dan 
pegawai mengikuti dan menyimak 
sambutan Menteri Hukum dan 
HAM Yasonna H. Laoly secara 
virtual. 

Dalam sambutannya Yasonna 
menegaskan bahwa Kekayaan 
Intelektual berperan penting 
dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi suatu negara. “Saya 
mengajak seluruh masyarakat, 
terutama kaum muda untuk 
terus menggali potensi wilayah, 
terus berkreasi, berkarya, 
dan berinovasi, bersama-
sama memahami pentingnya 
pelindungan Kekayaan 
Intelektual,” ujarnya.

Plt Direktur Jenderal 
Kekayaan Intelektual Razilu juga 
menyampaikan laporan pada 
acara yang bertema Nasional 
Memacu Kreativitas dan Inovasi 
Untuk Pemulihan Ekonomi 
Nasional yang diselenggarakan 
secara hybrid system dan dihadiri 
berbagai stakeholder kekayaan 
intelektual. (may/*)

 RS Panti Rapih  (0274) 514014,
 514845.
 563333 (hunting)

 IGD RS Panti Rapih (0274) 552118

 Stasiun Tugu (0274)589685

 Stasiun Lempuyangan (0274)512454

 Penerangan 108, 106

 Gangguan Telepon 117, 384117

Nomor Telepon Penting
di Jogja

 PMI DIY (0274)376812

 PMI Jogja (0274)372176

 RSUP dr. Sardjito (0274)587333

MERGANGSAN—Kelompok 
masyarakat lintas agama 
menyelenggarakan silaturahmi 
dan dialog kerukunan di Gereja 
Santo Yusuf Bintaran Kemantren 
Mergangsan. Kegiatan ini rutin 
dilaksanakan setiap tahun 
guna memperkuat toleransi 
dan rasa tenggang rasa antar 
sesama. 

Lurah Wirogunan, Yosevine 
Diah Kristiani mengatakan sikap 
toleransi yang ditunjukkan 
oleh kelompok masyarakat 
itu memang telah terjalin 
sejak lama. Kebiasaan itu 
kemudian diturunkan dari 
generasi ke generasi serta 
kaum muda sebagai cerminan 
masyarakat multikultural.  "Ini 
memang rutin dilaksanakan 
setiap tahun dan sudah jadi 
semacam kegiatan yang 
terjadwal," kata Diah, Rabu 
(27/4). 

Di wilayah 
tersebut ada 
s e m a c a m 
rutinitas warga 
untuk saling 
melengkapi 
dalam setiap 
acara keagamaan. 
Saat warga muslim merayakan 
Lebaran, warga dari agama lain 
akan ikut serta berpartisipasi 
dalam kegiatan pengamanan 
saat salat Idul Fitri.

"Hal demikian juga dilakukan 
saudara kita umat muslim 
saat perayaan Natal, mereka 
ikut serta dalam menjaga 

situasi dan kondisi di sekitar 
gereja," jelas Diah. 

Hal ini juga tidak terlepas 
dari sisi historis 

k a m p u n g 
t e r s e b u t 
yang dulunya 
jadi pusat 

perjuangan sejumlah 
tokoh keagamaan saat 
berjuang mempertahankan 
kemerdekaan republik. "Ada 
semangat untuk menciptakan 
kehidupan beragama yang 
toleran dari masyarakat itu 
sendiri. Hal ini yang terus 
kami upayakan agar dijaga," 
kata dia. 

Diah berharap sikap saling 
menghargai dalam bingkai 
kerukunan tersebut akan 
jadi cerminan masyarakat 
luas. Hal ini juga diharapkan 
mewujud di berbagai area 
untuk menciptakan semboyan 
Jogja sebagai kota yang toleran.  

"Ini menjadi contoh konkret 
dalam kehidupan bermasyarakat 
bahwa implementasi dari 
tenggang rasa itu adalah warga 
bisa hidup berdampingan 
dengan masyarakat lain dan 
menciptakan wilayah masing-
masing sebagai miniatur 
Indonesia," ungkapnya. 
(Yosef Leon)

 �KERUKUNAN WARGA 

Wirogunan Mewujudkan Toleransi 

DANUREJAN—
Puluhan warga yang 

tergabung dalam 
sejumlah organisasi 

kemasyarakatan 
mengampanyekan 

Jogja aman dan siap 
menerima wisatawan 

di masa Lebaran nanti. 
Kampanye dilakukan 
dengan membagikan 

bunga dan stiker. 

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Ratusan bunga dan stiker 
dibagikan kepada pengunjung, 
tukang becak, kusir andong 
serta para pedagang di kawasan 
Malioboro. 

Kepala Kesbangpol Kota 
Jogja, Budi Santosa menyebut, 
jawatannya prihatin dengan 
sejumlah insiden yang berdampak 
negatif terhadap situasi keamanan 
dan kenyamanan di wilayahnya 
beberapa waktu terakhir. 

Misalnya saja berkaitan dengan 
fenomena kekerasan jalanan 
(rasjal) atau yang disebut 
klithih, parkir nuthuk dan 
insiden tukang becak yang 
menipu wisatawan. Rentetan 
kejadian itu harus diantisipasi 
pada masa libur Lebaran nanti. 

Sejumlah kejadian itu kemudian 

direspons oleh organisasi 
masyarakat di akar rumput 
yang resah dengan dampak 
negatif yang ditimbulkannya. 
Organisasi yang terdiri dari 
Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM), Forum 
Pembauran Kebangsaan (FPK) 
dan Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) kemudian 
menggagas untuk kampanye 
Jogja aman bagi wisatawan. 

"Ini merupakan dorongan 
dari mereka sendiri dan inisiatif 
mereka. Jadi dari masyarakat 
Jogja yang peduli dengan kondisi 
Jogja beberapa waktu terakhir," 
kata Budi, Rabu (27/4). 

Budi menyampaikan, berbagai 
organisasi kemasyarakatan tersebut 
juga ikut terlibat dalam menjaga 
keamanan dan kenyamanan warga 
serta wisatawan di Jogja. Pada 
tiap kelurahan dan kecamatan 

ada sebanyak lima organisasi 
yang terbentuk serta 10 di 
tingkat kota. Ia berharap agar 
para pengunjung yang datang ke 
Jogja bisa merasakan perayaan 
Lebaran dan masa libur dengan 
aman dan terlayani dengan baik.  
"Kegiatan ini juga membawa 
pesan motivasi kepada seluruh 
warga di kawasan Malioboro 
untuk sama-sama menjaga serta 
mengabarkan ke khalayak luas 
bahwa Jogja siap menyambut," 
kata Budi. 

Ratusan Tangkai
Dalam kampanye ini, 

sebanyak 300 tangkai bunga 
dan stiker yang dibagikan 
kepada pengunjung dan warga 
di seputaran Malioboro. Para 
anggota sebelumnya berkumpul 
di kompleks Kepatihan dan 
kemudian dibagi menjadi 
dua regu untuk membagikan 
ratusan bunga itu. 

Mereka juga berdialog dengan 
pengunjung Malioboro untuk 
turut serta menjaga suasana 
kondusif di wilayah itu. 

Ketua FKDM Kota Jogja, 
Bambang Joni menyampaikan, 
selain di area Malioboro 
pembagian bunga dan stiker 

juga menyasar area Titik Nol KM 
dan kawasan Tugu Pal Putih. 
Tempat itu dipilih lantaran 
masih menjadi magnet bagi 
wisatawan saat berkunjung 
ke wilayah Jogja. 

"Kami juga mengajak dialog dan 
secara persuasif menyampaikan 
kepada pelaku usaha dan mereka 
yang beraktivitas di Malioboro 
agar ikut mengabarkan kondisi 
Jogja yang sebenarnya saat 
ini. Bahwa Jogja aman dan 
nyaman serta siap menerima 
saudara kita yang mudik ke 
Jogja dan silakan berwisata," 
ungkap Bambang. 

 �MENJELANG IDULFITRI 

Warga Gelar Kampanye Jogja Aman

UMBULHARJO—Menjelang 
Idulfi tri 2022, ketersediaan 
bahan pangan pokok di Kota 
Jogja cenderung aman. Menurut 
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe 
Poerwadi, minyak goreng (migor) 
curah misalnya, sejak awal 
Ramadan operasi pasar terus 
dilakukan secara berkala.

Operasi pasar dilakukan 
baik di tiap-tiap kemantren 
dengan sasaran masyarakat, 
maupun di pasar dengan 
sasaran pedagang. Kiriman 
migor curah di Kota Jogja 
datang secara berkala dengan 
besaran rata-rata 5 sampai 
6 ton.

Ketersediaan bahan pangan 
lain seperti daging sapi, daging 
ayam, telur, dan lainnya juga 
cenderung aman. “Stok tidak 
ada masalah. Memang ada 
beberapa harga yang naik, 

tetapi mudah-mudahan 
tidak ekstrem dan normal 
saja. Harapan kami harga 
tergolong normal dan tidak 
ada kontraksi infl asinya,” kata 
Heroe, Selasa (26/4).

Kepala Bidang Ketersediaan, 
Pengawasan, dan Pengendalian 
Perdagangan Disdag Kota Jogja, 
Sri Riswanti, mengatakan 
harga pangan yang mulai 
terpantau naik seperti telur, 

daging ayam broiler, dan 
daging sapi. Harga telur dari 
Harga Eceran Tertinggi (HET) 
Rp23.000, saat ini di pasaran 
seharga Rp22.000-Rp24.000 
per kilogram. Sementara ayam 
broiler dari HET Rp34.000 per 
kilogram, di pasar harganya 
Rp37.000 per kilogram. 

Untuk daging sapi ada 
kenaikan sekitar Rp10.000 
menjadi seharga Rp130.000 
per kilogram untuk kualitas 
satu. Riswanti mengatakan 
kenaikan ini masih tergolong 
dalam batas wajar. Apabila 
melihat kecenderungan 
pergerakan harga, prediksi 
harga ke depan akan cenderung 
stabil. Apabila merujuk pada 
tahun sebelumnya, harga akan 
berubah pada H-2 Idulfi tri.

“Kami secara berkala 
melakukan pengawasan 

dan juga sidak di tempat 
produksi dan pasar. Ini untuk 
memastikan ketersediaan, 
kualitas, dan harga bahan 
pangan pokok di Kota Jogja,” 
kata Riswanti.

Selain itu, Dinas Perdagangan 
Kota Jogja juga mengantisipasi 
ketersediaan bahan pangan 
dengan menyurpluskan stok 
di pasar sekitar 20%-25%. 
Stok yang lebih banyak dari 
biasanya ini untuk menghindari 
kekurangan pasokan apabila 
pabrik berhenti menyuplai 
karena libur Idulfi tri.

Meski harga dan stok belum 
memperlihatkan gejolak yang 
signifi kan, operasi pasar untuk 
migor curah terus berlanjut 
sampai menjelang Idulfi tri. 
Pengawasan bahan pangan 
pokok di pasar juga terus 
digencarkan. (Sirojul Kha� d)

 �LEBARAN 2022 

Stok dan Harga Pangan di Jogja Cenderung Stabil

ist/Kelurahan Wirogunan

Sejumlah warga saat mengikuti kegiatan silaturahmi dan 
dialog kerukunan di Gereja Santo Yusuf Bintaran, Kemantren 
Mergangsan belum lama ini.

�� Kampanye dilakukan 
masyarakat Jogja 
yang peduli dengan 
kondisi Jogja 
beberapa waktu 
terakhir.

�� Berbagai organisasi 
kemasyarakatan 
tersebut juga ikut 
terlibat dalam 
menjaga keamanan 
dan kenyamanan 
warga serta 
wisatawan di Jogja. 

ist/Pemkot Jogja

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (berdiri keempat 
dari kanan) saat memantau harga pangan di Pasar Beringharjo, 
Gondomanan, Jogja beberapa waktu lalu.

Harian Jogja/Yosef Leon

Sejumlah warga membagikan bunga dan stiker sekaligus mengampanyekan Jogja aman 
dikunjungi kepada masyarakat di kawasan Malioboro, Rabu (27/4).

PT. Bank Pan Indonesia Tbk Cabang Solo dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan 
melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 
Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah atas barang-barang jaminan milik debitur, sebagai berikut : 

1. LANI HARYATI (DALAM PAILIT)
Satu paket  bidang tanah yang terdiri dari 2 (dua) SHM. SHM 105 Luas Tanah  820m2  dan SHM 106   Luas Tanah  940m2  keduanya tercatat 
atas nama Andri Santoso , berikut   yang ada diatasnya dan segala turutannya, terletak di Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, 
Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setempat dikenal dengan Jalan Ngengkong Besi, Sukoharjo, Ngaglik, 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
(Limit Lelang Rp. 1.900.000.000,-   ;   Setoran Jaminan Rp. 380.000.000,-).

Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Cara Penawaran
 Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang yang di akses pada alamat 

domain https://www.lelang.go.id dengan penawaran tertutup (Closed Bidding). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata 
Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Pendaftaran
 Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy 

(scan) KTP serta memasukkan data NPWP serta memasukkan data nomor rekening atas nama sendiri.
3. Waktu Pelaksanaan
 Hari/Tanggal  : Kamis, 12 Mei 2022
 Batas Akhir Penawaran : Kamis, 12 Mei 2022 Pukul 10.00 Waktu Server Aplikasi Lelang melalui Internet sesuai WIB
 Alamat Domain  : https://www.lelang.go.id
 Tempat Lelang  : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, 
      Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta.
 Penetapan Pemenang  : Setelah batas akhir penawaran.
 Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
4. Uang Jaminan Lelang

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan 

disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status 

lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
c. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/Pemindah bukuan.

5. Penawaran Lelang
a. Penawaran harga lelang dikirimkan dari alamat domain peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu 

sebagaimana yang telah ditentukan dan yang berlaku adalah penawaran terakhir
6. Pelunasan Lelang
 Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai 
ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

7. Obyek lelang
 Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang 

akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas 
barang yang dibeli. Objek Lelang dapat dilihat pada alamat di atas sejak pengumuman diterbitkan.

8. Karena Satu dan Lain Hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan terhadap Objek Lelang diatas  dan 
pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual  dan/
atau Pejabat Lelang KPKNL Yogyakarta.

9. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan dan untuk keterangan lebih lanjut 
dapat menghubungi Kantor PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. Cabang Solo Jalan Gatot Subroto 91 F Solo atau Andy Kurniawan No Hp 
081393694777 dan Kantor KPKNL Yogyakarta Jalan Kusumanegara No 11 Yogyakarta, telepon (0274) 544091 pada setiap jam kerja

PENGUMUMAN PERTAMA
 LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KPKNL Yogyakarta

Solo, 13 April 2022
PT. Bank Pan Indonesia Tbk

Kantor Cabang Solo

KADI GUNAWAN
Branch Manager


