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Hello Ambassador

untuk  mendapatkan  sertipikat  baru  sebagai  pengganti  sertipikat  yang  hilang, berdasarkan  ketentuan  Pasal  59  ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor : 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa : 

No

1 2 3 4 5 6 7

1 - surat tanda Laporan kehilangan barang
dari kepolisian sektor  Ciawigebang
Nomor stPLk/87/I/2017/Polsek tanggal
30-01-2017

- surat Pernyataan dibawah sumpah/janji
   tanggal

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa
keberatan  dapat  mengajukan  keberatan - keberatan  kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang
kuat.

jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat
tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat
yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Kuningan, 24-04-2017
An.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan

Kepla Seksi ak dan Pendaftaran Tanah
ttd

SUMARTONO, A.Ptnh
NIP. 195402231086031002

28-11-1991

8

blok Paseman
desa Ciawigebang
kec. Ciawigebang

PENGUMUMAN
TENTANG SERTIPIKAT HILANG

Nomor : 600 - 07 - 2017

Nama Alamat
Pemohon

Jenis dan Nomor
Hak K E T E R A N G A NTerdaftar

Atas Nama
NIB Tanggal

Pembukuan
Letak Tanah :
a.Blok
b.Desa/Kel
c.Kecamatan

Hak milik
No. 279/Ciawigebang
Gs No. 1726/1981

Luas 3580 m2

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN
jl. R.e. martadinata No. 84 kuningan telp. (0232)  871582

-LIA MARDIANI AIK TACHRI

untuk  mendapatkan  sertipikat  baru  sebagai  pengganti  sertipikat  yang  hilang, berdasarkan  ketentuan  Pasal  59  ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor : 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa : 

No

1 2 3 4 5 6 7

1 - surat tanda Laporan kehilangan barang
dari kepolisian sektor  kuningan Nomor
LP/C/351/IV/2017/jbR/Res kNG/sek
kNG/Polsek tanggal 12-04-2017

- surat Pernyataan dibawah sumpah/janji
   tanggal

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa
keberatan  dapat  mengajukan  keberatan - keberatan  kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang
kuat.

jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat
tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat
yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Kuningan, 24-04-2017
An.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan

Kepla Seksi ak dan Pendaftaran Tanah
ttd

SUMARTONO, A.Ptnh
NIP. 195402231086031002

17-01-2017

8

blok Ciawi
desa kalapagunung
kec. kramatmulya

PENGUMUMAN
TENTANG SERTIPIKAT HILANG

Nomor : 600 - 08 - 2017

Nama Alamat
Pemohon

Jenis dan Nomor
Hak K E T E R A N G A NTerdaftar

Atas Nama
NIB Tanggal

Pembukuan
Letak Tanah :
a.Blok
b.Desa/Kel
c.Kecamatan

Hak milik
No.

331/kalapagunung
su No. 54/2003

Luas 140 m2

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN
jl. R.e. martadinata No. 84 kuningan telp. (0232)  871582

00067MOHAMAD
MUHTAR, S.Pd

MOHAMAD
MUHTAR, S.Pd

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK

PROPINSI BANTEN
jalan jend. sudirman km.3 Rangkasbitung 42315 telp./Fax.(0254)

201605-203955-206387

PENGUMUMAN
Nomor : 6 /Peng-36.02/II/2017

TENTANG SERTIPIKAT HILANG

No
Nama/Alamat

Pemohon
Hak Atas Tanah
Jenis dan Nomor

Hak
Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 EEM (S.
HUZAEMAH)
kapuk
Rt/Rw.013/003
kel/desa kapuk
kec.
Cengkareng-
jakarta barat

28-03-11-
07.00183

berdasarkan :
- surat tanda Penerimaan Laporan kehilangan

No. stPLk/109/XI/2016/sektor tanggal.16 November
2016

- berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) tanggal 16
   November 2016
- surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 01
   Februari 2017

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-
keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut di atas maka
sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Rangkasbitung, 27 Februari 2017
Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lebak
ttd

ISKANDAR SUBAGYA, SH.,M.Hum
NIP. 19650418 199103 1 002

8

NIB/GS/SU

218/
Prabu

gantungan

Terdaftar Atas Nama

21 oktober
1981

Tanggal
Pembukuan

a. kebon Cau
b. Prabu
    gantung
c. Cileles

untuk mendapatkan sertipikat baru, sebagai pengganti sertipukat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor : 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

Letak Tanah
a. Jalan/Blok
b. Desa/Kel
c. Kecamatan

EEM

Nishtar berbagi informasi 
soal pencalonannya kepada 
wartawan Rakyat Merdeka 
Diananda rahmasari dan fo
tografer Dwi Pambudo di Ja
karta, 20 april lalu. Kesibukan
nya di LsM yang dia bangun, 
Heartfile, think tank kebijakan 
kesehatan di islamabad, mem
buat Nishtar percaya diri den
gan pencalonannya ini. Nishtar 
bersedia mundur dari segala 
posisi di pemerintahan dan 
panel PBB demi fokus untuk 
mempromosikan diri sebagai 
Dirjen WhO yang baru. inilah 
petikan wawancaranya:

Selama di Indonesia, Anda 
bertemu siapa saja?

te r i m a  k a s i h  k e p a d a 
Kedutaan Besar kami di Ja
karta. Mereka telah membantu 
mengurusi sejumlah pertemuan 
dengan kementerian di sini. 
saya sudah mengunjungi Ke
menterian Kesehatan dan Ke
menterian Luar Negeri. saya 
berbincang dengan perwakilan 
kedua kementerian tersebut.

Apa saja yang Anda bahas?
saya mengabarkan menge

nai pencalonan saya sebagai 
Direktur Jenderal WhO dan 
menjelaskan latar belakang 
saya kepada mereka. saya juga 
ceritakan keunggulan saya jika 
nanti terpilih, visi dan misi 
serta peioritas saya jika terpilih 
menjadi orang nomor satu di 
WhO. saya juga menjelaskan 
sisi positif saya untuk indonesia 
jika nanti berhasil terpilih. 

Apa yang Anda tawarkan 
kepada Indonesia jika berha
sil  menjadi Dirjen WHO?

Pertama, saya akan menin
gkatkan hubungan kerja sama 
WhO dengan indonesia karena 
selama ini indonesia tidak be
gitu dilibatkan dalam sejumlah 
kasus penting di dunia kes
ehatan. Bagi saya, indonesia 
memiliki sejumlah kemampuan 
yang tidak semua negara bisa. 
tak hanya itu, saya ke indone
sia untuk mengetahui masalah 
apa yang mereka hadapi dan 
apa yang mereka butuhkan di 
sisi kesehatan.

Apa saja sih kelebihan In
donesia di mata Anda?

Pemerintah indonesia, den

gan jumlah populasi lebih 
dari 120 juta penduduk, beru
saha, dan saya anggap sangat 
mampu, mengurusi segala 
kebutuhan rakyatnya. hal ini 
merupakan nilai tambah karena 
indonesia terdiri dari ratusan 
pulau dan personel keseha
tan indonesia harus melewati 
semua jenis hambatan untuk 
mencapai orang yang membu
tuhkan bantuan.

indonesia juga berhasil da
lam menangani sejumlah ka
sus di sektor kesehatan dan 
tidak banyak yang melihat ini. 
indonesia juga terlibat dalam 
sejumlah  program peningkatan 
kualitas kesehatan di negara 
lain. hal ini tidak banyak orang 
yang tahu. saya memiliki rasa 
kagum kepada indonesia.

Apakah Anda punya rencana 
khusus untuk melibatkan Indo
nesia lebih jauh di WHO?

Ya, paling pertama saya akan 
berikan indonesia tawaran un
tuk melakuka  kolaborasi teknis 
dan kemudahan bagi indonesia 
untuk bisa mengeksplore jang
kauan mereka membantu negara 
lain di bidang kesehatan.

Menurut Anda, apakah In
do nesia punya kemampuan 
untuk terlibat lebih jauh 
dalam sektor kesehatan di 
tingkat global?

tentu saja. selain memiliki 
ke mampuan menanggulangi 
ancaman keamanan dan teror, 
saya melihat indonesia juga 
mampu mengatasi sejumlah 
kasus penyakit menular dan 
tidak menular. saya mau mem
bantu indonesia agar bisa 
membagi keahlian mereka 
dengan negara lain.

Jika saya menjadi Direktur 
Jenderal WhO, saya ingin 
berikan posisi kepemimpi
nan kepada indonesia dalam 
sejumlah program. sehingga 
kontribusi indonesia di sektor 
kesehatan juga bisa dilihat dan 
diakui negara lain.

Selain Asia, apakah Anda 
kampanye ke benua lain?

sebenarnya, saya tidak hanya 
fokus berkampanye di asia 
saja. saya juga sudah men
gunjungi sejumlah wilayah 
di amerika Utara, amerika 
Latin, timur tengah, Karibia 

dan beberapa negara di afrika 
dan sekarang saya berada di 
asia. rencananya saya akan 
mengunjungi sejumlah negara 
di Eropa.

 
Untuk mendapatkan po

sisi ini, Anda harus memiliki 
keunikan tersendiri diband
ingkan dua kandidat lainnya. 
Apa yang Anda tawarkan 
kepada dunia untuk bisa 
mendapatkan posisi ini?

saya memiliki latar belakang 
medis yang kuat. saya juga 
seorang pemimpin yang trans
paran dan terbuka dengan hal 
baru. saya punya pengalaman 
di sektor publik, pemerintahan 
dan punya organisasi non pe
merintah yang saya bangun 
dari nol. semua ini saya ker
jakan dengan profesionalisme 
tinggi. 

saya memiliki pengalaman 
yang lebih beragam dan tidak 
takut menerima hal baru. ini ada
lah kekuatan saya. hal lain yang 
saya tawarkan adalah memper

cepat program reformasi yang 
sedang digalakkan WhO. 

Dirjen WhO yang baru harus 
menunjukkan rasa kepemimpi
nan yang besar, capable, trans
paran, bertangan dingin, dan 
mampu mengurusi WhO se
cara keseluruhan. Menjadi 
pemimpin WhO bukan berarti 
saya hanya mengurusi masalah 
kesehatan, tapi juga urusan 
manajerial demi efisiensi or
ganisasi. saya memiliki inisiatif 
besar dan mampu membawa 
perubahan positif dalam segala 
hal. saya rasa ini adalah keung
gulan yang saya bisa tawarkan 
kepada mereka.

Seberapa yakin Anda bisa 
memenangkan posisi ini? 
Karena mayoritas media 
justru memberi ruang besar 
bagi kedua lawan Anda untuk 
mempromosikan diri. Apakah 
anda tidak merasa dianaktiri
kan media mainstream?

saya tidak merasa dikucilkan. 
saya punya cara sendiri untuk 

memperkenalkan keunggulan 
saya kepada negara sahabat. 
salah satunya berkunjung dan 
memperkenalkan diri kepada 
mereka. selain itu, jika diband
ingkan dengan dua pesaing saya, 
saya memiliki latar belakang dan 
pengalaman yang mumpuni. 

saya tidak terikat secara po
litik dengan negara saya, tidak 
seperti kandidat lain. sehingga 
saya bisa mewujudkan janji 
saya sepenuh hati tanpa me
mikirkan ‘utang’ politik. saya 
yakin cover dari media main
stream tidak menentukan keme
nangan seorang kandidat.

Apakah dengan menjadi satu
satunya kandidat pe rempuan 
membuat Anda lebih pede?

Beberapa mungkin akan 
meremehkan kaum perempuan. 
Namun, saya punya banyak 
pendukung dari negara sahabat. 
saya juga punya pengalaman 
yang tidak dimiliki kedua pe
saing saya. saya akan lakukan 
perubahan besar dan akses yang 

lebih besar bagi mereka yang 
memiliki kemampuan untuk 
memajukan organisasi.

saya akan buktikan, gender 
bukan penentu kepantasan 
sesorangan menjadi pemimpin 
di WhO.

Apakah Anda juga punya 
program untuk memperha
tikan kesehatan untuk jutaan 
pengungsi di seluruh dunia?

WhO sebagai organisasi 
yang mengurusi kesehatan 
ju ga bekerja sama dengan or
ganisasi lain. salah satunya 
dengan badan pengungsi PBB, 
UNhCr. saya juga bertekad 
untuk membantu para pen
gungsi yang jumlahnya sudah 
mencapai angka 16 juta orang 
di seluruh dunia. Kebanyakan 
dari mereka adalah perempuan 
dan anakanak.

saya sudah memilik rencana 
untuk mendorong WhO lebih 
aktif dalam memperhatikan 
kesehatan para pengungsi. saya 
ingin memastikan para ibu dan 

anak perempuan, yang menjadi 
pengungsi, mendapat perhatian 
lebih dari sisi kesehatannya.

Apakah Anda punya ren
cana khusus untuk para war
ga dari negara konflik?

saya sadar bahwa masih ban
yak saudara kita di timur tengah 
dan belahan negara lain yang 
mengalami krisis sosial hing
ga perang saudara. saya ingin 
membantu mereka yang berada 
di suriah,  afghanistan, irak, 
Korea Utara dan tempat lain.

saya berasal dari negara 
berkembang dan sudah melihat 
banyak tantangan kesehatan 
yang dihadapi negara berkem
bang. Jadi saya yakin tahu 
apa yang diperlukan warga di 
negaranegara tersebut. selain 
itu, saya juga punya 10 janji 
jika menang. salah satu janji 
saya adalah mencapai program 
sustainable Development Goals 
(sDG) atau Pembangunan 
Berkelanjutan serta mengurangi 
penyebaran penyakit. ***

DUta Besar amerika serikat 
untuk indonesia Joseph Donovan 
kembali berkeliling indonesia. 
awal pekan ini, Dubes Donovan 
sowan ke Banda aceh. Di sana 
dia bertemu santri yang menuntut 
ilmu di Dayah terpadu inshafud
din Lambaro skep, Banda aceh.

Donovan disambut hangat 
dengan tarian selamat datang. 
selanjutnya dia diajak tur ke in
stitusi pendidikan islam tersebut. 
Dia berbincangbincang dengan 
para siswa. Dia mengajak para 
santri untuk melanjutkan studi ke 
amerika dengan memanfaatkan 
sejumlah program pendidikan 
maupun pertukaran yang disedia
kan Negeri Paman sam itu.

“Untuk tingkat sMa kami ada 
program YEs (Youth Exchange 

and study), yaitu pertukaran 
pelajar indonesia untuk berseko
lah selama setahun di amerika,” 
papar Donovan.

Dalam program ini, jelasnya, pa
ra santri bisa bertukar kebuda yaan. 
“Karena di sana juga terda pat pe
lajar dari negara lain,” jelasnya.

sedangkan untuk tingkat pe
muda juga terdapat berbagai 
program Yong southeast asian 
Leaders initiative (YsEaLi), yang 
dapat dimanfaatkan pemuda usia 

1835 tahun asal indonesia. serta 
sejumlah program beasiswa guna 
melanjut studi ke beberapa uni
versitas di as.  Dia berharap, para 
penerima manfaat dari program 
pemerintah as itu dapat menjadi 
pemimpin ke depan.

Wakil Wali Kota Banda aceh, 
Zainal arifin yang ikut dalam 
kunjungan itu mengatakan, kun
jungan Dubes as itu tidak ada 
agenda kerja sama atau mengikat 
komitmen apapun. ■ DAY

Duta Besar Amerika Serikat Untuk Indonesia Joseph Donovan

Wawancara Eksklusif Dengan Sania Nishtar, Kandidat Direktur Jenderal WHO

Sania Nishtar adalah satu-satunya kandidat perempuan 
yang bersaing dalam pertarungan menuju kursi Direktur 
Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB 
yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum 
internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Jika 
dokter spesialis jantung ini berhasil, dia akan menjadi 
pemimpin pertama yang berasal dari Asia dan juga 
negara berkembang.

Dorong Santri Aceh Lanjutin Sekolah Ke Paman Sam

dwI PAmbudo/Rm

usembAssyjkt

joseph donovan (kiri) disambut 
dengan tarian selamat datang.


