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JAKARTA - Perlindungan 
sosial saat bekerja dari rumah 
atau work from home (WFH) 
tetap dijamin Badan Penye-

lenggara Jaminan Sosial Kete-
nagakerjaan (BP Jamsostek). 
Demikian disampaikan Direk-
tur Pelayanan BP Jamsostek, 

Pekerja harus memastikan diri terdaftar 
sebagai peserta BP Jamsostek agar 
terlidungi, termasuk saat WFH.

Perlindungan Sosial i Bukti Negara Hadir untuk Melindungi rakyat 

Kecelakaan Saat WFH Tetap Dijamin
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Setiap tim sales yang ditugaskan di lapangan dlarang menerima pembayaran dalam bentuk apapun.

Tarif Iklan: Display BW Rp 45.000/mmk FC Rp 58.000/mmk, Advertorial BW Rp 50.000/mmk FC Rp 60.000/mmk, Laporan Keuangan BW Rp 12.000/mmk FC Rp 20.000/mmk, Pengumuman/Lelang BW Rp 
12.000/mmk FC Rp 15.000/mmk, Eksposure BW Rp 3.500.000/kavling FC Rp 4.500.000/kavling, Banner Halaman 1 FC Rp 85.000/mmk, Center Spread BW Rp 47.000/mmk FC Rp 55.000/mmk, Ins Island Ad BW 
Rp 47.000/mmk FC Rp 68.000, Baris BW Rp 20.000/baris, Kolom BW Rp 20.000/mmk, Kemitraan BW Rp 20.000/mmk FC 30.000/mmk. 

Percetakan: PT Aliansi Temprina Nyata Grafika, Jl. Raya Benda No. 26c Cengkareng, Tangerang - Indonesia, Telp. (021) 555 3472, Fax. (021) 555 3473, WA. 081294956363

Roswita Nilakurnia, dalam ke-
terangannya, di Jakarta, Rabu 
(27/4). 

“Dengan demikian peker-
ja yang menjalani WFH pun, 
masih mendapat perlindung-
an dari BP Jamsostek,” ujar-
nya. Dia mengatakan, sela-
ma pandemi pihaknya secara 
cepat merespons perubahan 
kondisi lingkungan dengan 
memperluas perlindungan. 

Roswita menerangkan, In-
donesia hingga kini masih te-
rus berjuang untuk keluar da-
ri pandemi. Meski pereko-
nomian masyarakat mulai 
menggeliat, pemerintah ma-
sih tetap berupaya menekan 
penyebaran Covid-19 dengan 
melanjutkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masya-
rakat (PPKM) di seluruh wila-
yah Indonesia. 

“Bagi daerah dalam level 2 
dan 3, pemerintah mengim-
bau sektor nonesensial untuk 
tetap memberlakukan WFH 
bagi sebagian pekerjanya,” 
jelasnya. Lebih jauh, dia men-

contohkan, kasus meninggal 
dunia peserta aktif BP Jam-
sostek setelah sempat tak sa-
darkan diri saat menjalani ra-
pat daring dari kediamannya. 
Kondisi tersebut masuk dalam 
kategori meninggal dunia ka-
rena kecelakaan kerja. 

Rincian Santunan
Dia memastikan, ahli waris 

berhak atas manfaat. Adapun 
perinciannya berupa santun-
an meninggal dunia sebesar 
48 kali upah yang dilaporkan, 
biaya pemakaman, santunan 
berkala selama 24 bulan yang 
dibayarkan secara satu wak-
tu, serta beasiswa bagi 2 anak 
maksimal sebesar 174 juta ru-
piah. 

“Selain itu, secara otoma-
tis, saldo Jaminan Hari Tua ya-
ng dimiliki peserta juga diba-
yarkan,” tambahnya. Roswita 
mengatakan, manfaat ter-
sebut merupakan bukti hadir-
nya negara untuk melindungi 
seluruh pekerja dan keluar-
ganya. Dia mengimbau selu-

ruh pekerja baik WNI maupun 
WNA yang bekerja di Indone-
sia memastikan diri terdaftar 
sebagai peserta BP Jamsostek 
agar terlidungi dari risiko saat 
menjalani pekerjaannya di In-
donesia. 

“Melalui kejadian rapat 
daring tadi kita dapat meng-
ambil pelajaran bahwa risi-
ko dapat terjadi kapan dan di 
mana saja,” tandasnya.  Se-
mentara itu, Deputi Direk-
tur BP Jamsostek Wilayah DKI 
Jakarta Eko Nugriyanto, me-
nilai, santunan atas kecelaka-
an kerja dapat meringankan 
dan memberi secercah harap-
an bagi ahli waris. 

Mereka bisa tetap survive 
dalam memenuhi kebutuhan/
kelangsungan hidup di masa 
yang akan datang. “Meskipun 
pada akhirnya, berapa pun 
besaran jumlah santunan ya-
ng diberikan BPJS Ketenaga-
kerjaan, memang tidak akan 
bisa pernah menggantikan/
mengembalikan jiwa yang hi-
lang,” tandasnya. n ruf/G-1

BOGOR - Dana Indonesiana 
atau Dana Abadi Kebudayaan 
masih tersedia untuk tahun de-
pan. Jika kuota penerima tahun 
ini tidak terpenuhi, tidak masa-
lah. Demikian disampaikan Se-
kretaris Jendetal Kebudayaan, 
Kemendikbudristek, Fitra Ar-
da, di Bogor, Rabu (27/4). 

“Sifatnya dana ini sebetul-

Dana Kebudayaan

Masih Tersedia Tahun Depan 
nya hanya bergulir tahun de-
pan,” ujarnya. Dia mengata-
kan, kalau kuota tidak terpe-
nuhi, maka kemungkinan ada 
penambahan untuk tahun 
depan. Fitra tidak menyebut 
jumlah kuota yang sudah ter-
penuhi sampai saat ini. 

Dia masih akan terus 
sosliasiasi ke komunitas se-
ni dan budaya terkait dana 
ini.  “Memang intinya kita ha-
rus sosialisasi terus-menerus. 
Kalau tidak bisa tahun ini, ta-
hun depan tetap bisa diaju-
kan,” jelasnya.  Lebih jauh, 
Fitra menerangkan, ada dua 
kemungkinan kendala belum 
terpenuhinya kuota pengaju-
an dana. 

Pertama, syarat kegiatan 
harus dua tahun. Kedua, kata 
dia, ada komunitas yang tidak 
punya akta notaris. Pengelola-
annya dilakukan secara keke-
luargaan. “Jadi memang ka-
rena adanya keterbatasan in-
tervensi lain di luar pengajuan 
masih terbatas,” terangnya. 

Dia menuturkan, selain so-
sialisasi pihaknya juga me-

lakukan pendampingan dan 
pelatihan. Hal ini terutama 
untuk pembuatan proposal 
kegiatan bagi para seniman. 
“Bisa dilakukan pembinaan 
agar komunitas yang tahu ca-
ra membuat proposal. Banyak 
komunitas yang karyanya ba-
gus, tapi tidak bisa mengaju-
kan proposal,” ucapnya. 

Fitra menyatakan, meski 
ada kendala, pegiat seni bu-
daya antusias dengan adanya 
dana tersebut. Pihaknya ber-
komitmen untuk memastikan 
dana yang diberikan terpakai 
secara optimal. “Kita bisa me-
ngecek dan memberi evaluasi, 
apa yang udah didapat kema-
rin. Hasilnya, rata-rata sesuai 
dengan harapan,” katanya. 

Dia menyatakan, masih 
menyediakan dana afirmasi 
untuk membantu pegiat seni 
dan budaya melaksanakan ke-
giatan. Hanya, dananya tidak 
sebanyak Dana Indonesiana. 
“Afirmasi ada. Sampai saat ini 
kita masih terbatas. Dananya 
ada, tapi tidak terlalu banyak,” 
tandasnya. n ruf/G-1 

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah Bandung, akan melaksanakan Lelang  Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, dilakukan 
melalui Internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Jakarta III terhadap obyek hak tanggungan debitor-debitor sebagai berikut :
1. Brahma Bon, berupa :

2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat 

Jakarta Timur).
 (Limit Rp. 4.417.000.000,-                                              Setoran Jaminan Rp. 883.400.000,-)
Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (close bidding) pada : 
– Hari dan tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
– Batas Akhir Penawaran : Pukul 14.30 WIB
– Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
– Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Jakarta III 
      Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat 10410
– Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran
    
Syarat-syarat lelang :

internet (e-auction) metode penawaran close bidding  yang diakses pada alamat domain 
https://www.lelang.go.id/.

e-auction) dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” 
dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang 
mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam 

: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan 

ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta III selambat-lambatnya 1 (satu) 

Jakarta III di BNI dengan menggunakan Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta 
lelang. Nomor VA 
peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas 
Negara sebagai penerimaan lain-lain;

6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta

tidak dapat melakukan tuntutan apapun, baik kepada KPKNL Jakarta III maupun kepada PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk.

& Penyelesaian Kredit Wilayah Bandung, Gedung Bank BNI Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 

NB : Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pegawai KPKNL Jakarta III atau 
Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 
Wilayah Bandung, segala urusan keterkaitan dengan lelang ini agar mendatangi KPKNL Jakarta 

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Bandung, 28 April 2022
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah BandungKPKNL Jakarta III

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda 
yang berkaitan dengan Tanah, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 
Wilayah Bandung, akan melaksanakan Lelang  Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis 
tanpa kehadiran peserta lelang, dilakukan melalui Internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III terhadap obyek hak tanggungan debitor-debitor sebagai berikut :

1. Purabaya Bon, berupa :

    (Limit Rp. 301.000.000,-                                                                         Setoran Jaminan Rp. 60.200.000,-)

 

    (Limit Rp. 189.000.000,-                                                                         Setoran Jaminan Rp. 37.800.000,-)

 

    (Limit Rp. 292.000.000,-                                                                         Setoran Jaminan Rp. 58.400.000,-)

  berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, sesuai 

    (Limit Rp. 2.628.000.000,-                                                                         Setoran Jaminan Rp. 525.600.000,-)

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (close bidding) pada : 
– Hari dan tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
– Batas Akhir Penawaran : Pukul 13.30 WIB
– Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
– Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Jakarta III 
    Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat 10410
– Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran
    
Syarat-syarat lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet 

(e-auction) metode penawaran close bidding  yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/.
 Tata cara mengikuti lelang internet (e-auction)

https://www.lelang.go.id/
NPWP (ekstensi �le .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan 
langsung ke nomor tersebut).

dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 �le.

pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke rekening KPKNL Jakarta III di BNI dengan menggunakan 
Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari 

data identitas dinyatakan valid.
4. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat 

dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan 
sebelum pelaksanaan lelang.

dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai 
penerimaan lain-lain;

6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta

seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang.

tuntutan apapun, baik kepada KPKNL Jakarta III maupun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

NB : Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pegawai KPKNL Jakarta III atau 
Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah 

alamat tersebut di atas)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Bandung, 28 April 2022
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah BandungKPKNL Jakarta III


