Suara Warga

dari redaksi

agar kita lebih cerdas
dan terorganisir
Warga Timbulharjo yang kelahiran merupakan bukti keabsahan kelahiran seorang
berbahagia,
anak.
Salam hormat kami sampaikan
kepada pembaca setia Buletin Berita tentang rencana pemAngkringan. Semoga buletin ini bangunan Jembatan pengbisa memberi sedikit informasi hubung di dusun gatak juga
kami tampilkan pada edisi kali
bagi warga Desa Timbulharjo.
ini.
Edisi kali ini kami mengangkat
laporan utama tentang pem- Suarawarga yang di kirim
bentukan panitia pemilihan Lu- melalui SMS maupun Facerah Desa Timbulharjo. Se- book juga kami tampilkan agar
banyak 11 orang sudah terpilih lebih banyak diketahui warga,
dan diberi tugas untuk melak- Desa Timbulharjo.
sanakan pemilihan lurah.
Pembaca yang berbahagia, tenJadwal pelaksanaan pemilihan tunya kami masih banyak keLurah Desa dan syarat pendaf- kurangan dalam menyamtaran bakal calon juga kami ulas paikan informasi maupun dadalam edisi ini. Kami berharap lam penulisan berita ini. Untuk
warga segera bersiap menjalani itu kami selalu menunggu saran maupun kritik dari semua
hajatan besar ini.
warga Timbulharjo agar buDalam edisi kali ini kami juga letin ini makin berkualitas.
memuat tentang pentingnya Agar buletin ini mampu menmempunyai akta kelahiran. dorong warga Timbulharjo
Mengapa penting? Karena akta lebih cerdas dan terorganisir.

liputan

08579-700-8000
Kirimkan informasi, gagasan,
pendapat anda melalui SMS
diatas. Tarif normal

+6287838705xxx
Akibat kekurangan dana, pembangunan gedung PAUD di ped.
Ngentak, mogok. Kpd pemerhati
pendidikan dan berjiwa sosial
mohon uluran tangannya agar
pembgnan gdg tsb. Dapat terwujud. shg dpt utk wadah awal sarana mencerdaskan anak bangsa
(Sujiyono)
+6287739474xxx
Dimohon hati2 jika anda lewat
perempatan gemblangan yg menuju SD PACAR, apalagi diwktu
jam2 sklh krena byk anak2 yg
mau menyebrang. Kurangi kcptn
demi keselamat-an kt semua.
+6287839787xxx
Bagi orang tua yg anaknya suka
bermain di Warnet /Ps dan
membawa sePeda di harap hati2
karena sekarang banyak sepeda
hilang di tempat parkiran
Warnet/Ps.

Kartu Jamkesmas Bisa Mulai Digunakan
Pemeliharaan kesehatan kini
makin mahal harganya. Ini
menyebabkan masyarakat,
khususnya masyarakat miskin,
kesulitan mengakses pelayanan
kesehatan. Masyarakat miskin
menghadapi risiko kesehatan
empat kali lebih buruk ketimbang masyarakat yang mampu.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia menetapkan
kebijakan untuk memfokuskan
perhatian pelayanan kesehatan
bagi masyarakat miskin.
Program jaminan kesehatan di
Kabupaten Bantul terdiri atas
Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), dan
Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda)

(Puskesmas) I Sewon, Andika
pemegang kartu Jamkesmas yang
baru, sudah bisa digunakan untuk
berobat. Sedangkan bagi masyarakat pemegang kartu Jamkesmas
yang lama, masih bisa menggunakannya sampai dengan tanggal
28 Februari 2013.

2. Belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah, institusi
swasta, atau asuransi kesehatan
pribadi.
3. Memenuhi kriteria pendataan
dari Tim TKPK Kabupaten Bantul sebagai pelaksana teknis
BKK PP dan KB.

Bagaimana nasib warga miskin
4. Anak yang lahir dari peserta
yang tidak mendapatkan kartu
Jamkesda tidak secara otomatis
Jamkesmas? “Bagi masyarakat
menjadi peserta Jamkesda.
kurang mampu yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas bisa
mengajukan permohonan Jamkesda Kabupaten Bantul”, ujar
Andika.

DHIMA
LAUNDRY

Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul No.13 tahun
2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, syarat penerima
Jamkesda adalah;

1. Penduduk yang memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP) tetap dan/
atau Kartu Keluarga (KK) dan teMenurut seorang petugas di Pu- lah tinggal di Kabupaten Bantul
sat Kesehatan Puskesmas
minimal enam bulan.

BERSIH | HIGIENIS | RAPI
SEHARI JADI
RP 2500/ KG

Jl. Parang Tritis,
Ruko Pasar Gabusan
HP. 085726500055

UNDANG-UNDANG No 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
Pasal 4
1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Pasal 18
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat
atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
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Saluran informasi warga Timbulharjo

hukum

Bagaimana Membuat Akta Kelahiran?
Akta kelahiran merupakan sebuah surat yang menunjukan keabsahan anak. Kepemilikan akta
kelahiran dapat berfungsi untuk
berbagai macam urusan, seperti
nikah, mendaftarkan pekerjaan,
sekolah dan lain-lain.
Akta kelahiran diterbitkan dalam tiga status hukum, yaitu 1) anak pasangan suami istri
(orangtua mempunyai surat
nikah) 2) anak seorang ibu
(orang tua tidak mempunyai surat
nikah/nikah siri) dan 3) anak
yang tidak diketahui asal usulnya.
Melihat aturan yang
ada, semua anak yang dilahirkan
akan mempunyai hak yang sama
terhadap kemilikan akta kelahiran. Hanya status hukumnya
saja yang berbeda.
Pencatatan akta kelahiran ada dua jenis, yaitu pencatatan kelahiran umur 0-60 hari
dan pencatatan akta kelahiran
dispensasi atau yang lewat umur
lebih dari 1 tahun.
Pencatatan kelahiran
umur 0-60 hari. UU No.23 Tahun
2006 Pasal 27 ayat 1 berbunyi;

setiap kelahiran wajib
dilaporkan oleh penduduk
kepada instansi pelaksana
ditempat terjadinya peristiwa
kelahiran paling lambat 60 hari
sejak kelahiran.

1. Fotokopi KTP orang tua
2. Fotokopi Kartu KK orang tua
3. Fotokopi surat nikah orang tua
4.Keterangan lahir dari bidan/
rumah sakit/kelurahan
5.Legalisir semua berkas persyaratan dengan membawa materai
Pencatatan kelahiran umur 0-60 Rp 6 ribu ke kantor pos dan giro
hari membutuhkan persyaratan
sebagai berikut:
Biaya penetapan disetor ke Bank
Mandiri. Untuk pencatatan akta
1. Fotokopi surat nikah orang tua kelahiran dispensasi akan
2. Fotokopi KTP orang tua
dikenai denda sebesar Rp 15 ribu
3. Fotokopi Kartu KK orang tua
4. Keterangan lahir dari bidan/
Berkas yang sudah terrumah sakit atau kelurahan
kumpul kemudian diserahkan
dan didaftarkan ke Pengadilan
Sedang pencatatan akta kelahiran Negeri. Selanjutnya menunggu
dispensasi atau yang lewat dari panggilan sidang. Setelah dikesetahun, diatur dengan Undang- luarkan penetapan Pengadilan
Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal Negeri, baru dapat didaftarkan
32 ayat 2 berbunyi;
ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. (MA)
pencatatan kelahiran yang
Bakso & Soto
melampaui batas 1 tahun
dilaksanakan berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri.
Murah Meriah halal

Bp. Suraji

Proses untuk ke pengadilan harus
melengkapi persyaratan sebagai
berikut:

Tanpa pengawet
Dijamin Mak NYUSS..
Alamat: Sanggrahan RT 03
Gang Purut
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Pemimpin Umum:
Amron Tepos Risdianto
Pemimpin Redaksi:
M. Takul
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Komplek Balai Desa
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Yogyakarta

Minggu Pon, 14 April 2013, Desa Timbulharjo
akan menggelar pemilihan Lurah Desa.
Warga tentu berharap hajatan desa seharga
Rp. 115 juta ini berhasil memilih calon yang
benar-benar berkualitas.
Siapakah yang berhak mencalonkan diri sebagai
Lurah Desa? Apa persyaratannya?
Sampai dimana kesiapan panitia Pilurdes?
Simak ulasannya dalam laporan utama kami.

Telpon:
087839616352
Email:
angkringanmedia@gmail.com

Website:
www.angkringan.web.id

Redaksi menerima
tulisan, saran dan kritik.
Kirimkan ke alamat
redaksi di atas

liputan

Jembatan Gatak Segera Dibangun
Keinginan warga Pedukuhan
Gatak untuk menggunakan jembatan yang menyeberangi Sungai Winongo akan segera terwujud. Warga yang selama ini
hanya terbantu dengan jembatan
semi permanen segera akan bisa
memanfaatkan jembatan yang
lebih nyaman.
Senin, 4 Februari 2013
lalu bertempat di aula Balai Desa
Timbulharjo rencana pembangunan jembatan tersebut telah
disosialisasikan. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang diwakili oleh
Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Sejumlah
pamong dan tokoh masyarakat
Timbulharjo juga hadir dalam
acara ini.
Menurut informasi dari
Kabag Keuangan Desa Timbulharjo, Sumardi, pembangunan
Jembatan Gatak membutuhkan
biaya sebesar Rp. 458.700.000.
Anggaran ini berasal dari Program TMMD Tahap 1 Tahun
2013. Pemerintah Desa Timbulharjo menganggarkan Rp. 150
juta dari APBDes tahun 2013.

selebihnya anggaran pembangunan tersebut didapat dari
pemerintah DI Yogyakarta,
Pemerintah Kabupaten Bantul,
dan Pemerintah Desa Pendowoharjo yang juga sangat berkepentingan dengan keberadaan jembatan tersebut.
Sulaiman, salah seorang
warga Pedukuhan Gatak yang
hadir dalam acara sosialisasi
tersebut mengatakan, pembangunan jembatan ini sudah sangat dinantikan. “Jembatan ini
sangat penting sebagai penghubung warga Timbulharjo khususnya Dusun Paten yang ada di barat sungai dengan wilayah Timbulharjo yang sebagian besar ada
di timur sungai”, ujar Sulaiman
Pembangunan jembatan
akan dimulai pada bulan April
2013. Selain menjadi penghubung antara Desa Timbulharjo
dengan Pendowoharjo, jembatan
Gatak diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selama ini jembatan yang ada
juga biasa manghubungkan akses
ke pasar seni Gabusan dan juga
ke kota kabupaten.
(atr.angkringan)

bergabunglah
dengan
grup

Forum
Komunikasi
Warga
Timbulharjo

+6285292458xxx
kru angkringan mungkin ingin
meliput pemilihan ket. Rt. di ds.
sanggrahan,scr jurdil lho, hr
minggu,17-2- 2013, jam 8-11
+6281392978xxx
Pilihan lurah isik rodo suwe,
nanging wis akeh transaksi tuku
suoro neng kampung-kampung,
kok budaya koyo mengkono isik
dilakoni,terus indonesia learep
maju kapan seko tingkat desa wae
wis koyo mengkono
+622749808xxx
Terjadi pendangkalan pd selokan
simpang empat sudimoro utara
sampai selatan setiap kali hujan
besar air meluap ke jalan tolong
sampaikan ke dinas terkait utk
melakukan pengerukan bukan
mempertinggi tanggul.
+6281228363xxx
Saya blm pernah membaca
buletin ini ! apakah buletin ada
teka tekinya? klau blm tambahin
tk tknya.Biar jd warga yg cerdas
dan pintar. Trims.

Anda
ingin
pasang
iklan?

Mari bergabung!

hubungi:
085729774599

ANGKRINGAN
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Ingin belajar
organisasi, menulis,
mengelola media,
teknologi informasi?

Media Komunitas
Hub: 087839616352

laporan utama

Telah Terbentuk
Panitia Pemilihan Lurah
Tanggal 5 Februari
2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Timbulharjo menggelar rapat pleno untuk membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes)
Timbulharjo 2013. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten
Bantul telah memberikan surat edaran mengenai pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa di
Kabupaten Bantul.
Sebanyak 6 desa di
Bantul akan melaksanakan
Pilurdes secara serentak pada
hari Minggu Pon, 14 April
2013.
Dalam rapat pleno
tersebut, BPD Timbulharjo
menunjuk 11 orang sebagai
Panitia Pilurdes Timbulharjo.
Tugas panitia Pilurdes antara
lain, menyusun tata tertib,
sosialisasi ke warga di tingkat
pedukuhan, pendaatan pemilih, sampai pelaksanaan pemilihan.
Panitia Pilurdes sebanyak 11 orang, terdiri atas 3
orang dari pamong desa;
Sudarman (Kabag. Pemerin-

tahan), Sumardi (Kabag. Keuangan), dan Ibnu Sutopo (Dukuh Tembi). Perwakilan lembaga Desa sebanyak 4 orang,
yaitu Sujono (LPMD), Pipit
(PKK), Rubinem (PKK), Miftahul (Karangtaruna). Sedangkan 4 orang dari tokoh masyarakat yaitu Bayu Pratolo
(Ngentak), Agung Susilo
(Tembi), Agus Hanafi, dan Hisam (Dadapan).
Dalam rapat Pleno
tersebut ketua BPD, Kandar
berharap seluruh anggota
panitia bisa bekerjasama demi
kelancaran kesiapan pemilihan lurah desa. Ini mengingat
Pemilihan Lurah Desa tinggal
2 bulan lagi yaitu tanggal 14
April 2013.
Dalam sambutannya,
Lurah Desa Timbulharjo, Zabidi FA, berharap panitia
Pilurdes bisa bekerja dengan
baik. “Saya berharap 11 panitia yang dipilih tersebut harus
bersikap independen dalam
menjalankan fungsi-nya
sebagai panitia”, kata Zabidi.
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Jadwal PILURDES
13 April

6 April
3 April
21 Maret

1-8 Maret

Pendaftaran
Calon

Penyerahan
Berkas
Lamaran

Penetapan
Calon yang
Berhak
Dipilih

Penetapan
Nomor
Urut

Hari
Tenang

14-20 Maret

14 April

Penyaringan
Bakal
Calon

Pembekalan
Calon

25-28 Maret

5 April

Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes)
Timbulharjo akan diselenggarakan pada Minggu Pon 14 April
2013. Dalam waktu kurang lebih
2 bulan siapkah Panitia Pilurdes
Timbulharjo menggelar hajatan
demokrasi ini?
Ditemui di kantornya, Sudarman
selaku ketua panitia menyampaikan bahwa setelah ditetapkannya panitia dalam sidang Pleno
BPD pada tanggal 5 Februari
2013, panitia Pemilihan Lurah

Desa Timbulharjo tahun 2013
langsung menggelar rapat koordinasi untuk membahas program
kerja. Mulai dari pembuatan tata
tertib, sosialisai tingkat desa
maupun pedukuhan, pendaftaran
pemilih, pembentukan KPPS,
dan hari pemilihan Lurah.

LOWONGAN LURAH
Permohonan/lamaran bakal calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Timbulharjo melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada
Camat yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai Rp. 6.000.

PILURDES
2013
Pengumuman
Bakal
Calon

Cara Mendaftar

Kampanye
Calon
8-12 April

dengan Dukuh se-Desa Timbulharjo, tokoh masyarakat yang ditunjuk menjadi KKPS nantinya
selalu berkoordinasi dengan kita
dalam hal penyelenggaraan
PilurDes”, ujar Sudarman.

Agenda Pilurdes Timbulharjo dimulai sejak terbentuknya panitia
“Dalam waktu yang bisa dibilang hingga pelaksaan Pilurdes pada
mepet ini, panitia harus menyele- 14 April 2013.
saikan semua keperluan untuk
menggelar PilurDes nanti. Untuk Selengkapnya termuat dalam
itu kami juga minta kerjasamanya diagram diatas.
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Berkas lamaran dilengkapi dengan:
1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000
2. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, bermaterai Rp. 6.000
3. Surat pernyataan kesediaan menjadi Lurah Desa, bermaterai Rp. 6.000
4. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah Desa, bermaterai Rp.6.000
5. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman
sekurang-kurangnya/ serendah-rendahnya 5 (lima) tahun,
6. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Camat
9. Fotokopi Akta Kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Perangkat Daerah atau surat
keterangan kelahiran yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat
10. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah
11. Daftar riwayat hidup dan atau riwayat pekerjaan
12. Salinan/ fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
13. Surat ijin dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
surat pernyataan pengunduran diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik
Indonesia (POLRI) bagi anggota TNI/ POLRI;
14. Bagi Pamong dan Staf Desa harus melampirkan Surat Ijin dari Lurah Desa yang diketahui Camat
15. Surat pengunduran diri sebagai pimpinan/ anggota BPD bagi anggota BPD yang mencalonkan
diri
16. Surat pemberitahuan pengunduran diri kepada Bupati bagi pimpinan/anggota BPD yang
mencalonkan diri
17. Menyampaikan naskah visi, misi dan program kerja secara tertulis
18. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
19. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar, ukuran 4x6
sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 4R sebanyak 4 (empat) lembar.
Pelamar harus datang sendiri di Sekretariat Panitia Pemilihan di Balai Desa Desa Timbulharjo pada
tanggal 1-8 Maret 2013 jam 08.00 WIB s/d 13.00 WIB (khusus hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB)
Sumber: Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa Timbulharjo nomor I tahun 2013
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