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MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
Dengan kebebasan berpendapat, ketersediaan platform komunikasi, dan akses informasi yang terbuka luas,
tuntutan masyarakat yang kian meningkat terhadap pemerintah semakin jelas terlihat.
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Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa
Rachmatarwata saat menjadi Keynote
Speech dalam acara Property Class 2020
Rabu, (04/11) di Gedung Dhanadyaksa
Hutama LMAN. Acara yang diselenggarakan
secara daring ini masih dalam rangkaian
HUT ke-14 DJKN..
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Visi dan Misi DJKN

salam redaksi
Tahun 2020 adalah tahun yang berat, karena untuk pertama kalinya
manusia dihadapkan dengan situasi yang memaksa untuk merubah cara
kita melakukan aktivitas sehari-hari. Selama pandemi banyak sekali
perubahan proses bisnis dan cara kerja. Semua butuh penyesuaian
tak terkecuali hal komunikasi publik. Di masa yang serba daring ini,
komunikasi publik perlu dilakukan dengan cara yang tentu berbeda
dengan satu dekade lalu.
Untuk itu Media KN edisi ini membahas lebih dalam mengenai
komunikasi publik. Simak artikel utama kami yang membahas strategi
komunikasi publik DJKN sekaligus kutipan wawancara singkat dari
para praktisi komunikasi publik. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang
Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo yang tidak asing di dunia
media sosial, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu
Puspasari sebagai garda terdepan dalam upaya mempertahankan
reputasi Kementerian Keuangan, dan juga dari ketua umum Iprahumas
Meylani yang menekankan pentingnya peran humas pemerintah agar
komunkasi publik dapat berjalan lebih efektif.
Kami juga menerbitkan artikel pemenang lomba artikel dalam rangka
HUT ke-14 DJKN berupa inovasi dari KPKNL Tarakan yang akan
memudahkan masyarakat umum untuk mengakses BMN yang akan
disewa. Hal ini cukup menarik untuk ditunggu implementasinya, karena
akan memudahkan stakeholders sekaligus menambah penerimaan
negara melalui PNBP.
Dalam suasana pandemi, DJKN juga merayakan HUT ke-14 dengan
acara yang tidak kalah meriah dengan tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun diadakan secara daring, namun terdapat kelebihan yaitu
dengan dilibatkannya kantor vertikal pada beberapa acara seperti Gerai
Layanan Virtual yang cukup banyak menarik animo masyarakat umum.
Semua kegiatan HUT ini kami rangkum dalam kolom Reportase
Di usia yang ke 14 tahun ini, kami menambah kolom inspirasi untuk
mengangkat sosok inspiratif yang kiranya dapat menambah semangat
dan merubah cara berpikir dan bekerja kita. Dengan pengalaman
puluhan tahun menjadi ASN sekaligus menjadi bagian dalam beberapa
proses reorganisasi DJKN, ada banyak hal yang bisa kita petik. Simak
penuturan Thaufik mengenai perjalanan karinya.
Selamat Membaca!

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN

VISI:
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara
yang Profesional dan Akuntabel
dalam rangka mendukung
visi Kementerian Keuangan:
Menjadi Pengelola Keuangan
Negara untuk mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang
Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkeadilan, serta untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
MISI:
1. Mengoptimalkan pengelolaan
kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara
secara fisik, administrasi, dan
hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan
nilai tambah pengelolaan kekayaan
negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan
negara yang wajar dan dapat
dijadikan acuan dalam berbagai
keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien,
transparan, akuntabel, adil, dan
kompetitif sebagai instrumen jual
beli yang mampu mengakomodasi
kepentingan masyarakat.
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Resensi Wisata

L

ife begins after coffee. Siapa
yang sependapat dengan
ungkapan itu? Beberapa orang
yang terbiasa meminum kopi di pagi
hari memang merasakan manfaat
dari mood booster berkafein ini.
Jika anda penggemar kopi, jangan
lupa berkunjung ke kota Aceh yang
terkenal memiliki berbagai macam
jenis kopi yang ada di Indonesia.
Salah satu jenis kopi yang terkenal
yaitu kopi gayo karena memiliki rasa
yang mudah diterima oleh banyak
orang yaitu tingkat keasaman yang
rendah, sedikit aroma rempah dan

.

tidak terlalu pahit. Kopi gayo ini
sangat terkenal dan banyak dijumpai
di coffee shop di Amerika Serikat dan
Eropa.
Penulis beruntung dapat melihat
proses pembuatan kopi tradisional di
Aceh yang ada di salah satu produsen
kopi yang cukup terkenal yaitu Adun
Bubuk Kopi yang terletak di Jalan
Makam Nyak Arif, Aceh Besar.
Disini penulis melihat proses dari
roasting, penggilingan hingga
diolah menjadi segelas kopi yang
nikmat. Proses yang cukup unik

adalah tahap roasting yaitu pekerja
melakukan roasting biji kopi
dengan menggunakan tong besi dan
disangrai dengan kayu bakar. Aroma
kayu bakar inilah yang menambah
cita rasa pada kopi itu sendiri. Untuk
varian minumannya terdiri dari kopi
hitam, kopi susu, kopi tarik, dan kopi
sanger yang dicampur susu.
Setelah pandemi berlalu,
sempatkanlah berkunjung ke kota
produsen kopi terbaik di Indonesia
ini ya!

TEKS & FOTO: HABIBULLAH YUSYAF

MENIKMATI KOPI GAYO,
MENGOBATI LOYO
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Artikel Utama

M

Oleh: Nurul Fajrina - Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

MEMBANGUN KEPERCAYAAN
PUBLIK MELALUI KOMUNIKASI
YANG EFEKTIF

Penguatan sistem demokrasi serta perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi selama beberapa dekade terakhir telah
mempengaruhi ekspektasi publik terhadap pemerintah. Dengan
kebebasan berpendapat, ketersediaan platform komunikasi, dan akses
informasi yang terbuka luas, tuntutan masyarakat yang kian meningkat
terhadap pemerintah semakin jelas terlihat. Akibatnya, ketika harapan
publik tidak sesuai dengan hasil yang diberikan oleh pemerintah,
kepercayaan masyarakat akan menurun.
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enurut survei Edelman
Trust Barometer tahun
2020, masyarakat saat
ini mendasarkan kepercayaan
pada dua atribut, yaitu kompetensi
dan perilaku etis. Berdasarkan
dua indikator tersebut, survei
Edelman menemukan bahwa
pemerintah dianggap paling tidak
etis dan paling tidak kompeten
dibandingkan institusi lain seperti
lembaga swadaya masyarakat,
perusahaan, dan media massa.
Edelman melaporkan, pemerintah
mendapat nilai etis paling rendah
karena dianggap oleh publik tidak
mampu membawa perubahan,
tidak jujur, memiliki visi yang
tidak sejalan dengan masyarakat,
tidak adil, serta hanya melayani
kepentingan sekelompok kecil
orang.

sepatutnya menjadi perhatian
pemerintah. Tak terkecuali, bagi
Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN), yang mengemban
tugas besar untuk mengelola
kekayaan negara Indonesia bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Masyarakat perlu mengetahui
bahwa keinginan dan kebutuhan
rakyat tetap menjadi penggerak
utama dalam setiap penyusunan
kebijakan dan penyediaan layanan
publik yang dilakukan oleh DJKN.
Oleh karena itu, selain terus
melakukan perbaikan kinerja dan
tatanan birokrasi, pemerintah
khususnya DJKN juga harus
dapat memperoleh kepercayaan
masyarakat melalui komunikasi
publik yang efektif.

Senada dengan Edelman,
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) mengungkapkan bahwa
kepuasan masyarakat memiliki
kaitan dengan kualitas dan
pengalaman langsung pengunaan
layanan publik, dan secara lebih
luas, terhubung dengan keyakinan
masyarakat bahwa pemerintahnya
telah mengelola sumber daya yang
terbatas secara adil dan mengikuti
prosedur yang tidak memihak
(OECD, 2019).

Pada pemerintahan demokratis,
komunikasi publik merupakan
sebuah kewajiban. Seperti yang
dikatakan oleh Sally Young
(2007), “communication is the
basic prerequisite for democracy
- komunikasi adalah prasyarat
dasar demokrasi. Warga negara
berhak mengetahui kebijakan dan
kegiatan pemerintahannya. Untuk
itu, pemerintah mengembangkan
kegiatan kehumasan, yang
didefinisikan sebagai sebuah fungsi
manajemen yang melibatkan
pembangunan dan pemeliharaan
hubungan positif antara organisasi
dan publiknya melalui komunikasi
simetris dua arah yang strategis.

Sebagai penyelenggara negara
yang bertanggung jawab kepada
masyarakat, persepsi negatif ini

Apa itu Komunikasi Publik?

Sedangkan, komunikasi publik
merupakan sebuah alat dalam
kehumasan yang digunakan
untuk memahami, merancang,
menerapkan, dan mengevaluasi
kampanye komunikasi dalam
kerangka pelayanan publik.
Komunikasi publik digunakan
untuk menginformasikan dan
memersuasi, untuk membangun
hubungan, serta mendorong dialog
terbuka untuk kepentingan umum.
Pemerintah menggunakan
komunikasi publik untuk
mencapai tiga tujuan utama humas
pemerintah. Pertama, untuk
memenuhi kewajiban demokrasi
dalam melakukan hubungan
media, melakukan pelaporan
publik, dan memberikan tanggapan
kepada masyarakat. Kedua, untuk
mencapai tujuan pragmatis seperti
menanggapi pengguna jasa dan
menjangkau publik. Ketiga, untuk
mencapai tujuan politis dalam
meningkatkan dukungan publik.
Di samping ketiga sasaran yang
begitu besar dan luas tersebut,
terdapat pula isu-isu yang
semakin mengedepankan urgensi
komunikasi publik yang efektif.
Sebagaimana yang telah kita
bahas di pembukaan artikel ini,
pemerintah kini dihadapkan
dengan ekspektasi publik akan
akuntabilitas dan transparansi
yang semakin meningkat, dan di
saat bersamaan juga menghadapi
tantangan berupa turunnya
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kepercayaan masyarakat. Lebih
lanjut, anggaran dan sumber daya
yang terbatas seringkali membatasi
jenis-jenis kegiatan kehumasan
yang dapat dilakukan oleh
pemerintah. Sehingga, komunikasi
publik pemerintahan harus disusun
dengan strategi yang praktikal dan
realistis.
Menyusun Strategi Komunikasi
Publik yang Efektif
Sebagai unit yang bertanggung
jawab terhadap komunikasi publik,
humas pemerintah seringkali hanya
bereaksi ketika muncul masalah
atau hal-hal lain yang harus
ditanggapi, dan tidak meluangkan
waktu untuk secara proaktif
merencanakan dan melaksanakan
strategi komunikasi publik.
Padahal, keberhasilan dimulai
dengan perencanaan yang matang.
Pada kesempatan ini, penulis akan
mendasarkan penyusunan strategi
komunikasi publik pada tulisan
Diana Knott Martinelli (2012).
Menurut Martinelli, perencanaan
strategi komunikasi pemerintahan
dimulai dengan melibatkan unsur
internal organisasi, khususnya
di level pimpinan, dengan cara
mendiskusikan manfaat-manfaat
komunikasi publik yang sesuai
dengan visi, misi, serta mendukung
tercapainya tujuan-tujuan instansi.
Selanjutnya, perencanaan strategi
komunikasi publik harus dapat
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mengidentifikasi sasaran instansi
serta peluang atau masalah-masalah
spesifik terkait kehumasan. Untuk
perencanaan tahunan, strategi
dibuat dengan membayangkan
situasi satu tahun ke depan. Proses
identifikasi lantas dilakukan
dengan cara dibagi kepada tiga
klasifikasi, yaitu manajemen
reputasi (meningkatkan atau
memperbaiki reputasi instansi
dengan publiknya), manajemen
relasi (mengembangkan relasi
dengan masyarakat dan media), dan
manajemen tugas (sasaran spesifik
dalam pelaksanaan tugas, seperti
target jumlah peserta dalam acara
publik). Kemudian, untuk lebih
mengetahui duduk permasalahan
atau isu yang dimaksud, juga perlu
dilakukan analisis situasi terhadap
kekuatan, kelemahan, peluang, dan
tantangan (strengths, weaknesses,
opportunities, threats) yang dimiliki
intansi.
Hal esensial berikutnya adalah
mengenali audiens dari komunikasi
publik yang ingin dilakukan.
Setiap audiens yang terkena
dampak atau yang menjadi target
dari komunikasi publik harus
dapat dirinci dengan saksama.
Baik itu dari segi demografis
(seperti apa usia, pendapatan,
tingkat pendidikan, ukuran, dan
komposisi rumah tangga mereka?),
psikografis (apa yang mereka
hargai dan jenis gaya hidup,
minat, dan kepekaan dalam hal
apa yang mereka miliki bersama?),

geografis (di mana lokasi mereka?),
dan beberapa aspek lain, seperti:
Apa yang saat ini mereka ketahui
dan pikirkan tentang unit Anda?
Apakah mereka berpartisipasi
dalam program, layanan, dan
pertemuan Anda? Apakah mereka
menawarkan umpan balik?
Siapa dan di mana orang-orang
yang dapat mempengaruhi
mereka? Sebagai contoh, apakah
mereka mempercayai pejabat
pemerintah, pemimpin religius,
komunitas, layanan sosial, atau
edukator tertentu? Siapa yang
mereka hormati dan percayai?
Mengidentifikasi pengaruhpengaruh yang berperan pada
audiens dapat membantu
penyusunan strategi komunikasi
publik.
Setelah berhasil mengenali dan
memahami kondisi audiens
yang ingin dijangkau, humas
pemerintah dapat menetapkan
tujuan yang realistis, terukur, dan
terjadwal (deadline-oriented) yang
menentukan apa yang diinginkan
untuk diketahui, dipikirkan, atau
dilakukan oleh para audiens. Setiap
tujuan ini kemudian dielaborasi
dengan kegiatan-kegiatan spesifik
yang harus terpatok dengan tenggat
waktu.
Berikutnya, diperlukan identifikasi
terhadap pesan kunci yang ingin
disampaikan kepada audiens,
berdasarkan tujuan dan informasi
yang telah terkumpul. Perlu

diperhatikan, untuk dapat diterima
dan diingat dengan baik, pesanpesan yang disampaikan harus
dapat menarik minat pribadi dari
para audiens. Dalam pemasaran,
hal ini dikenal sebagai unique
selling proposition (USP). Apa
keuntungan yang akan didapat
oleh para audiens jika mereka
memerhatikan pesan kita? Beri
penekanan pada poin tersebut dan
lakukan repetisi pesan kunci secara
berulang, teratur, dan melalui
berbagai platform media yang
dimiliki, karena pengulangan dan
konsistensi pesan-pesan kunci pada
sebanyak mungkin media sangatlah
penting dalam menjangkau
audiens.
Hal penting lainnya yang
dapat disertakan dalam strategi
komunikasi adalah komunikasi
interpersonal dan interaktivitas.
Komuikasi interpersonal
merupakan bentuk komunikasi
yang paling persuasif dan dapat
digunakan pada aktivitas fisik
ataupun virtual. Humas pemerintah
juga dapat menggunakan
para publik figur, orang-orang
berpengaruh, atau opinion leader
untuk berbicara atas nama instansi
dengan membawakan pesan kunci
atau memberikan testimoni. Hal
ini dapat membantu instansi
memperoleh perhatian yang lebih
luas dan mempengaruhi sikap
audiens terhadap instansi. Sesuai
dengan konsep homophily dalam
komunikasi, bahwa orang akan

lebih terbuka, mudah menerima,
dan mudah terpersuasi oleh
pesan-pesan yang disampaikan
oleh pribadi yang mirip atau sesuai
dengan diri mereka.
Rencana strategi komunikasi
publik kemudian harus diuraikan
berdasarkan taktik yang melingkupi
kegiatan-kegiatan spesifik yang
terjadwal dengan tenggat waktu.
Oleh karenanya, humas pemerintah
dapat menyusun tabel yang
memuat taktik, waktu pelaksanaan,
serta pihak yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraannya. Dalam
strategi komunikasi tahunan,
taktik dapat didistribusikan secara
berulang sepanjang tahun untuk
meningkatkan kemungkinan
pesan dari komunikasi publik yang
dilakukan dapat dilihat, didengar,
dan diingat oleh masyarakat.
Proses yang Inklusif dan Evaluasi
yang Berkelanjutan
Meski digagas oleh humas, perlu
diingat bahwa komunikasi publik
yang efektif tidak akan tercapai
tanpa andil seluruh unit dalam
instansi pemerintah, khususnya
dalam rencana komunikasi
tahunan. Selain dukungan di level
pimpinan, kegiatan komunikasi
publik juga sangat membutuhkan
dukungan para pegawai yang turut
berperan dalam penyampaian
pesan, baik itu dalam bentuk
event, kicauan di media sosial, atau
bahkan korespondensi melalui surel
dan telepon.

Jangan sampai kebijakan dan
kegiatan komunikasi publik
yang dikeluarkan instansi
nyatanya dinilai oleh pegawai
sebagai tidak berguna dan alihalih menambah beban kerja.
Hal ini bisa saja merusak upaya
instansi pemerintah dalam upaya
meningkatkan reputasi, hubungan
baik, dan mengajak masyarakat
kepada sebuah aksi. Karenanya,
pengelolaan komunikasi internal
yang baik dan tujuan komunikasi
yang realistis adalah sebuah
keharusan. Lebih lanjut, rencana
komunikasi adalah strategi yang
harus selalu dievaluasi secara
berkala, bersifat dinamis dan dapat
diadaptasikan sesuai dengan hasil
evaluasi.
Komunikasi Publik DJKN
Komunikasi publik melalui
penyusunan strategi komunikasi
yang efektif yang telah dijelaskan
sebelumnya, telah mulai
diaplikasikan oleh Humas DJKN.
Tentunya, konsep tersebut
disesuaikan dengan kapasitas,
sumber daya, dan target audiens
yang dimiliki oleh DJKN. Selain
strategi komunikasi tahunan,
Humas DJKN juga merancang
strategi komunikasi yang
bersifat proaktif ataupun reaktif
berdasarkan progres kebijakan
pemerintah maupun isu yang
berkembang di masyarakat. Hal ini
sesuai dengan imbauan Menteri
Keuangan Sri Mulyani di awal
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tahun 2020 agar Kementerian
Keuangan dapat melakukan
pergeseran pendekatan komunikasi
menjadi lebih proaktif, agresif, dan
intens.

sarana komunikasi pimpinan
kepada seluruh pegawai, media
sosial internal Warga KN dan juga
rilis internal DJKN dalam hal
terjadi situasi krisis.

Selain itu, dalam upaya
meningkatkan efektifitas
komunikasi publik, Humas DJKN
juga mulai mengembangkan
beberapa taktik komunikasi sebagai
kanal komunikasi DJKN. Untuk
kanal komunikasi eksternal, telah
diluncurkan kegiatan komunikasi
berupa Media Briefing DJKN.
Kegiatan ini merupakan sarana
edukasi terkait tugas dan fungsi
DJKN sekaligus dalam rangka
membina hubungan baik dengan
media sebagai mitra untuk
melakukan komunikasi dengan
masyarakat. Dukungan dan
komitmen segenap pimpinan
DJKN telah berhasil membuat
kegiatan ini konsisten berjalan
setiap 2 minggu sekali.

Tantangan Komunikasi Publik
dan Humas Pemerintah
Selanjutnya

Dari sisi layanan informasi, Humas
juga meningkatkan layanan contact
center Halo DJKN 150991
dan selain melalui email, juga
menyediakan layanan informasi
baru melalui Whatsapp untuk
mempermudah stakeholder dalam
memperoleh informasi.
Selain itu untuk meningkatkan
efektifitas komunikasi kebijakan
internal, DJKN juga telah membuka
kanal komunikasi internal baru
seperti DJKN1 Message sebagai
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Perkembangan teknologi yang pesat
beberapa dekade belakangan telah
memunculkan beragam media
sosial baru yang mulai menggeser
posisi media-media konvensional
pada preferensi masyarakat
dalam mengakses informasi dan
melakukan komunikasi. Oleh
karena itu, ke depan, humas
pemerintah harus berupaya untuk
dapat memanfaatkan media
sosial sebagai salah satu sarana
komunikasi publik. Menurut Storck
(2011), ketika diaktifkan dengan
sangat baik, media sosial akan
mempengaruhi kinerja pemerintah
secara positif dalam melacak
opini dan mood publik. Daripada
menggunakan cara tradisional
untuk mengumpulkan tanggapan
dari publik, pemerintah dapat
memanfaatkan informasi tersebut
untuk pengambilan keputusan yang
lebih efektif.

Indonesia, pada Rapat Koordinasi
Kehumasan Kementerian Keuangan
pertengahan Desember lalu, target
komunikasi humas di era digital
setidaknya terbagi menjadi dua.
Pertama, untuk strategi komunikasi
publik, khususnya di media massa.
Kedua, untuk dapat memberikan
respon yang interaktif, agile,
dan dinamis terhadap isu yang
berkembang secara real time di
media sosial.
Lebih lanjut, menurutnya, dalam
menghadapi narasi negatif maupun
membangun narasi positif di
media massa, media online, dan
media sosial, saat ini mutlak
diperlukan dukungan analisis big
data untuk membantu memonitor,
menganalisis, dan menyusun
strategi komunikasi. Sehingga, tata
kelola dan organisasi kehumasan
pun perlu beradaptasi untuk
memenuhi tantangan tersebut.

Wawancara Utama

.

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

MERAIH KEPERCAYAAN
PUBLIK DENGAN
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
Dalam suasana pandemi Covid-19, Tim Media KN mewawancarai Direktur Hukum dan Humas Tri
Wahyuningsih Retno Mulyani secara daring untuk menelisik lebih jauh bagaimana komunikasi publik
seharusnya dilakukan dan langkah-langkah kedepan dalam rangka terus membangun citra DJKN.

Namun, hal itu juga mendatangkan
tantangan baru bagi humas
pemerintah. Seperti dikatakan
oleh Ismail Fahmi, information
scientist dan pendiri dari Drone
Emprit and Media Kernels
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Q&A
Q: Menurut Ibu, seberapa penting
peran Humas Pemerintah dalam
membangun kepercayaan publik?

A: Humas Pemerintah memiliki
peran penting dalam membangun
kepercayaan publik melalui
komunikasi. Salah satu tantangan
besar yang kita hadapi saat ini adalah
pesatnya perkembangan teknologi
dan bagaimana peran media sosial
begitu besar dalam membentuk
opini publik sehingga dapat
mempengaruhi kepercayaan publik
terhadap kinerja Pemerintah. Untuk
itu Humas Pemerintah menjadi garda
terdepan institusi pemerintah untuk
memastikan komunikasi publik
berjalan dengan efektif, yaitu publik
dapat menerima informasi yang
benar sehingga kebijakan Pemerintah
dapat diterima dengan baik oleh
publik. Dalam tahap yang ideal
Humas Pemerintah turut memiliki
peran strategis dalam menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan
dan Humas juga dilibatkan dalam
proses penyusunan kebijakan sehingga
Humas memiliki pemahaman yang
utuh ketika menyusun strategi
komunikasi.
Q: Sejauh mana Humas DJKN
berperan dalam melakukan
komunikasi publik kebijakan
DJKN? Dan apakah komunikasi
publik yang dilakukan telah cukup
efektif?
A: Selama ini Humas DJKN telah
melakukan komunikasi publik
berbagai kebijakan DJKN, melalui
berbagai kanal komunikasi yang
dimiliki. Humas turut berperan agar
informasi terkait kebijakan-kebijakan
baru DJKN tersampaikan kepada
seluruh pemangku kepentingan.
Kami memiliki beberapa taktik
komunikasi baru sebagai kanal
komunikasi DJKN. Salah satu taktik
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komunikasi baru yang cukup berhasil
yang digunakan untuk mendukung
strategi komunikasi terkait kebijakan
pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang adalah melalui kegiatan Media
Briefing DJKN. Komitmen dan
dukungan Bapak Isa Rahmatarwata
selaku Dirjen Kekayaan Negara untuk
membuka pintu kepada media telah
memberikan pengaruh positif pada
pemberitaan terkait tugas dan fungsi
DJKN di media massa.

Selain sebagai wadah edukasi kepada
para reporter berita terkait tusi DJKN,
program Media Briefing juga menjadi
sarana untuk melakukan konfirmasi
bagi media terkait kebijakan atau isu
sensitif sehingga terdapat pemberitaan
yang berimbang. Tema yang dipilih
juga dikaitkan dengan topik yang
sedang hangat di pemberitaan
sehingga selain terdapat muatan
edukasi, juga memiliki nilai berita.
Dari sisi layanan informasi, Humas
juga mengoptimalkan layanan contact
center Halo DJKN 150991 dan selain
melalui email, kami juga menyediakan
layanan melalui Whatsapp untuk
mempermudah stakeholder dalam
memperoleh informasi.
Selain itu untuk komunikasi kebijakan
internal, kami juga telah membuka
kanal komunikasi internal baru
seperti DJKN1 Message, media sosial
internal Warga KN dan juga dalam hal
terjadi situasi krisis Humas lebih aktif
menerbitkan rilis internal DJKN.

Salah satu upaya kami untuk
meningkatkan kemampuan kami
adalah dengan mengikuti beberapa
kompetisi kehumasan. Alhamdulillah
Humas DJKN berhasil meraih
beberapa penghargaan pada tahun
2020, antara lain meraih Silver Winner
pada Kategori The Best of E-Magazine
Government Inhouse Magazine Awards
2020 untuk Majalah Media Kekayaan

Negara dan Gold Winner Government
PR untuk Kampanye Jaga Aset Negara
di ajang PR Indonesia Award Tahun
2020.
Q: Pandemi Covid-19 menuntut
Pemerintah untuk mengambil
kebijakan-kebijakan yang bersifat
extraordinary. Bahkan beberapa
kebijakan atau isu yang terkait
dengan DJKN sifatnya sensitif.
Bagaimana strategi komunikasi
yang disusun oleh Humas DJKN?

A: Memang benar sebagaimana
kita ketahui bersama, Kementerian
Keuangan dan tentunya juga DJKN
telah menetapkan kebijakankebijakan yang extraordinary dalam
upaya menangani dampak pandemi
Covid-19, baik dari sisi kesehatan
maupun ekonomi. Nah untuk
memastikan bahwa kebijakan ini dapat
diterima dengan baik oleh masyarakat,
maka Ibu Menteri Keuangan secara
khusus telah meminta seluruh unit
kehumasan di Kementerian Keuangan
untuk melakukan komunikasi
publik dengan efektif. Bahkan untuk
pertama kalinya telah ditetapkan
IKU khusus terkait komunikasi di
tataran Kemenkeu One. Menurut saya
ini adalah suatu milestone penting
dari road map bagi unit kehumasan
DJKN, untuk dapat semakin
berperan dalam upaya mensukseskan
kebijakan pemerintah. IKU Efektifitas
Komunikasi Publik menuntut kami
untuk mulai belajar membuat suatu
perencanaan komunikasi yang lebih
cermat dan matang serta disiplin
melaksanakannya untuk memastikan
pesan yang ingin disampaikan dapat
diterima oleh target audience.
Komunikasi publik terkait kebijakan
DJKN sebagai respon terhadap kondisi
normal baru telah kami lakukan
melalui berbagai kanal publikasi yang
dimiliki. Berdasarkan hasil survey,

komunikasi publik terkait peningkatan
layanan Lelang secara online, kebijakan
relaksasi pemanfaatan BMN dan juga
edukasi terkait PMN dan Investasi
Pemerintah dalam rangka Program
PEN telah berjalan dengan cukup
efektif dengan hasil 3,7 dari target 3,5
pada skala 4.

DJKN, karena Humas sesungguhnya
adalah mitra bagi semua pihak
untuk menunjang tercapainya tujuan
organisasi.

Q: Menurut Ibu, apa saja
keterampilan/keahlian yang harus
dimiliki oleh Humas Pemerintah:

A: Keberagaman tugas dan fungsi
DJKN memang menjadi tantangan
tersendiri bagi Humas DJKN,
khususnya saat melakukan stakeholders
mapping. Dengan stakeholders yang
beragam Humas DJKN harus mampu
melakukan strategi komunikasi
yang efektif untuk masing-masing
stakeholders.

A: Sebagaimana praktisi humas
secara umum, tentunya Humas
Pemerintah harus memiliki
keahlian dan keterampilan untuk
berkomunikasi, baik secara tertulis
maupun secara lisan. Kreativitas yang
tinggi juga dituntut agar selalu dapat
menghasilkan cara-cara baru dan ideide segar dalam mengkomunikasikan
kebijakan pemerintah. Suatu
tantangan tersendiri bagaimana
Humas Pemerintah harus dapat dapat
mengkomunikasikan suatu kebijakan
yang sangat teknis, ke dalam bahasa
yang sederhana sehingga mudah
dipahami oleh masyarakat awam.

Selain itu Humas DJKN dituntut untuk
bergerak cepat, memahami materi
kebijakan tersebut dan peka terhadap
opini media dan publik, sehingga
dari sisi internal Humas sendiri,
masih perlu perbaikan tata kelola
dan juga peningkatan kompetensi
SDM yang tidak hanya memahami
dari aspek komunikasi, tapi juga
substansi materi kebijakan yang akan
dikomunikasikan. Saat ini Humas
DJKN masih terus memperbaiki diri
untuk bertransformasi menuju ke arah
ideal.

Satu hal lagi yang sering luput
dari perhatian kita adalah Humas
Pemerintah juga harus memiliki
kemampuan untuk melakukan
penelitian dan mengolah data. Hal
ini penting karena dalam menyusun
strategi komunikasi, Humas
seharusnya memiliki database
kehumasan untuk dapat melakukan
analisis situasi dan pemetaan
stakeholders secara mendalam, serta
melakukan monitoring efektivitas
pelaksanaan strategi tersebut dan
mengevaluasi dampaknya.

Sedangkan dari sisi eksternal Humas,
tantangannya adalah bagaimana
membangun awareness agar Humas
semakin berperan dalam memastikan
keberhasilan implementasi kebijakan
DJKN. Jujur saja masih ada sebagian
pihak yang memandang peran unit
kehumasan hanya sebatas melakukan
dokumentasi kegiatan dan pengelolaan
media sosial saja. Ini tentunya menjadi
tantangan tersendiri untuk Humas

Q: Humas Pemerintah memiliki
jabatan fungsional khusus yang
bernama Jabatan Fungsional
Pranata Humas. Menurut Ibu
apakah Jabatan Fungsional
Pranata Humas bisa diterapkan
di DJKN? Dan apakah hal tersebut
dapat meningkatkan kualitas
kehumasan di DJKN?

Q: Apa tantangan yang dialami
oleh Humas DJKN dalam
mengkomunikasikan kebijakan
pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang kepada publik, khususnya
terkait kebijakan extraordinary ini?

A: Dengan karakteristik tugas dari

unit kehumasan, Jabatan Fungsional
Pranata Humas memungkinkan untuk
diterapkan pada unit kehumasan
di DJKN. Dengan adanya Jabatan
fungsional tersebut, diharapkan
tercipta mutual benefit baik bagi
DJKN sebagai organisasi maupun
bagi insan Humas DJKN sendiri
dalam melakukan pengembangan
diri. Kehumasan DJKN semakin
baik dan didukung dengan SDM
yang memiliki kompetensi khusus
di bidang kehumasan. Untuk itu
kita semua harus mempersiapkan
diri dalam proses delayering ini dan
tentunya masih banyak yang harus kita
persiapkan.
Q: “Semua pegawai adalah
agen Kehumasan” Bagaimana
pandangan Ibu terhadap
pernyataan ini?

A: Membangun dan mengembangkan
citra positif tentang tugas dan fungsi,
kebijakan dan pelayanan serta
hubungan baik internal maupun
eksternal DJKN adalah tujuan dari
kehumasan DJKN. Namun bukan
berarti hal tersebut hanya menjadi
tanggung jawab Humas saja. Semua
itu akan terwujud dengan peran serta
seluruh pegawai di jajaran DJKN. Oleh
karena itu, kita semua sebagai ASN
yang merupakan representasi reputasi
DJKN dan Kemenkeu sesungguhnya
adalah agen kehumasan pemerintah.
Ketika kita melakukan pelayanan
yang tidak bertanggung jawab kepada
stakeholders, maka reputasi intitusi
yang akan langsung tercoreng.
Demikian juga dalam bersosial media,
karena kita semua sebagai ASN
Kemenkeu akan dipandang sebagai
salah satu sumber informasi terpercaya
dalam mengkomunikasikan kebijakan
Kemenkeu dan DJKN. Untuk itu
bijaklah dalam memanfaatkan sosial
media, karena kita semua adalah agen
Humas Pemerintah.
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KOMUNIKASI PUBLIK
ALA YUSTINUS PRASTOWO
Sebagai sosok yang tidak asing di dunia maya, dengan 44ribu pengikut di jejaring sosial twitter, Yustinus Prastowo
(@prastow) yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis mengemban tugas yang
tidak mudah dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik dengan cara yang mudah dicerna oleh
awam. Dengan Media KN, beliau berbagi pandangannya mengenai komunikasi publik di lingkungan Kementerian
Keuangan dan DJKN.

Q: Menteri Keuangan memiliki
perhatian lebih terkait pentingnya
membangun kepercayaan
publik. Salah satu langkah yang
beliau lakukan adalah dengan
mengangkat Staf Khusus Menteri
Keuangan Bidang Komunikasi
Strategis, yang saat ini dijabat
oleh Bapak. Menurut pendapat
Bapak, bagaimana strategi
komunikasi yang dilakukan
Kementerian Keuangan dalam
membangun kepercayaan publik?
A: Kementerian Keuangan adalah
institusi yang sangat vital dan
strategis sehingga menjadi core
dari komunikasi pemerintah
secara keseluruhan. Kesadaran
dan pemahaman ini yang harus
dijadikan pegangan. Maka
strategi komunikasi Kemenkeu
harus mempertimbangkan faktor
ini. Kemenkeu harus menjaga
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reputasi pemerintah dan menjadi
pilar penentu keberhasilan
komunikasi publik pemerintah.
Strategi Kemenkeu antara lain, 1)
mendiseminasi informasi yang
amat kaya dan kompleks kepada
publik dan media, dengan prinsip
cepat, akurat, dan kolaboratif, 2)
membangun komunikasi dan kerja
sama kelembagaan secara kontinu.
Pilihan yang diambil adalah
melakukan engagement dengan
sebanyak mungkin stakeholders
dengan membawa pesan kunci yang
jelas, 3) terus-menerus interaktif,
dengan mendengarkan feedback
dan melakukan monitoring-evaluasi
secara konsisten.
Q: Apakah komunikasi yang
telah dilakukakan Kementerian
Keuangan selama ini Bapak nilai
sudah efektif?

A: Kementerian Keuangan sudah
mempunyai unit khusus yang
menangani komunikasi yaitu Biro
KLI (red: Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi), selain bidang
kehumasan di unit eselon 1 yang
cukup aktif dan dapat berkolaborasi
dengan baik. Menurut saya secara
umum komunikasi Kemenkeu sudah
cukup efektif, terbukti dari arus
informasi yang cukup tinggi di ruang
publik, intensitas pejabat Kemenkeu
menjadi rujukan utama, dan relatif
sedikitnya komplain atau keluhan
publik atau instansi lain. Di sisi lain,
diukur dari distorsi atau disinformasi
yang terjadi dan sangat minim, dapat
disimpulkan sasaran komunikasi
sudah tepat dan efektif.
Q: Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) salah satu
unit eselon I di Kementerian
Keuangan memiliki tugas dan

fungsi yang sangat beragam,
ada fungsi pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN), Pengelolaan
Kekayaan Negara Dipisahkan
(KND), Pengelolaan Kekakayaan
Negara Lain-lain (KNL),
Pengurusan Piutang Negara,
Pelayanan Lelang, dan Penilaian
BMN. Bagaimana saran Bapak
supaya DJKN dapat melakukan
komunikasi publik yang efektif di
tengah beragamnya fungsi yang
kami laksanakan?
A: Saya pribadi baru tahu DJKN
punya kewenangan dan fungsi
yang sangat kompleks ketika sudah
bergabung dengan Kemenkeu.
Selama ini saya bayangkan hanya
mengurus piutang lelang atau
administrasi BMN. Ternyata
mencakup manajemen aset dalam
arti luas, bahkan juga asesmen
terhadap PMN BUMN dll. Dengan
demikian strategi komunikasinya
pun harus digarap dengan baik.
Saya memberi masukan, dilakukan
pemetaan yang tepat menurut fungsi,
audiens, stakeholders, dan risiko.
Lalu dilakukan klasifikasi prioritas
berdasarkan bobot (aspek keuangan
negara, kompleksitas stakeholders,
sensitivitas isu, dll). Selanjutnya
kita tentukan kanal/cara yang tepat,
apakah media konvensional, media
sosial, atau gathering.

Staf Khusus Menteri Keuangan
Bidang Komunikasi Strategis
Yustinus Prastowo

Q: Bagaimana pandangan
Bapak atas komunikasi publik
yang sudah dilakukan oleh
DJKN selama ini? Adakah saran
Bapak agar komunikasi DJKN
lebih efektif dalam membangun
kepercayaan publik?
A: Saya melihat ada cukup
banyak improvement seiring
banyaknya isu strategis yang
menjadi domain DJKN.
Saat ini sudah cukup
responsif dan sinergis.
Saran saya Sebagian
seperti di angka 3,
ditambah lebih berani
melakukan positioning
isu/proaktif, mengelola
stakeholders secara intens,
dan membangun jejaring yang
relevan dan strategis seperti asosiasi
manajemen aset, profesi
penilai, dll.
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kita mau melakukan press release
bersama-sama, kalau kita mau
melakukan kegiatan juga kolaboratif
dan seterusnya. Pendekatan ini kita
sebut dengan empowering ecosystem.
2. Stakeholder Engagement

AGRESIF MENJANGKAU PUBLIK
SECARA MASIF DAN INTENSIF
Saat menjadi Panelis dalam acara“Governors ’Seminar: Developing Asia Beyond the Pandemic” yang merupakan
rangkaian dari Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) yang ke-53, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
berpesan bahwa membangun kepercayaan publik sangat penting. Hal ini tentu relevan dengan kondisi pandemi saat
ini, supaya negara mendapatkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat, karena penanganan pandemi Covid-19
erat hubungannya dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Pesan Menteri Keuangan tersebut diterjemahkan
oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) Rahayu Puspasari melalui terobosan-terobosan yang
dilakukan di lingkungan Kementerian keuangan.

Q: Apa saja terobosan baru
dalam melakukan komunikasi
yang dilakukan Kementerian
Keuangan–dalam hal ini Biro KLI
didalam membangun kepercayaan
publik tersebut?
A: Kementerian Keuangan
sangat serius dalam menggarap
komunikasi publik, kita memiliki
banyak kanal, masing-masing Unit
Eselon I memiliki kanal-kanal
komunikasi yang berlangsung cukup
baik. Banyak apresiasi maupun
penghargaan yang kita terima.
Namun, ketika dunia (red: termasuk
Indonesia) dilanda pandemi
Covid-19, dampaknya sangat masif,
dari krisis kesehatan, langsung
menjadi krisis keuangan. Di situ kita
menyadari bahwa komunikasi publik
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yang selama ini kita lakukan tidak
cukup untuk bisa menjangkau publik
dalam waktu yang singkat secara
masif dan intensif.
Oleh karenanya dibutuhkan
pendekatan yang jauh lebih agresif.
Kami telah membuat empat
pendekatan, yaitu:
1. Agenda Setting Kolaboratif
Dulu sudah ada agenda setting, tapi
sifatnya voluntary collaborating.
Karena kita butuh menyuarakan atau
komunikasi publik secara masif,
maka dibutuhkan gerakan serempak
menggunakan narasi tunggal yang
berkaitan dengan kebijakan yang
dikeluarkan oleh Kementerian
Keuangan, dalam hal ini stimulus
fiskal.

Oleh karenanya, waktu itu
pertama kali kita desainkan adalah
mandatory-nya dulu, kewajibannya
ditetapkan melalui IKU Efektivitas
Komunikasi Publik. kedua, kita
ingin menggunakan pendekatan
kolaboratif dengan pendekatan
agenda setting yang didesain
berdasarkan arahan Menteri
Keuangan secara mingguan,
dilakukanlah setiap hari jumat
penyusunan agenda setting yang
sebenarnya juga melibatkan unit
Eselon I untuk kita memperoleh
aspirasi. Selain itu kita merangkul
ekosistem sekitarnya yaitu
Kementerian/Lembaga dan
berbagai pihak lain untuk samasama melakukan kampanye secara
kolaboratif tersebut. Jadi kalau

Pendekatan kedua yang kita lakukan
adalah bagaimana kita bisa menjalin
komunikasi yang lebih baik dengan
para stakeholders. Kalau dulu
yang namanya hubungan dengan
stakeholders itu mungkin bersifat
pasif, Ini kita sifatnya proaktif, kita
duluan yang memulai. Contoh
misalnya dengan media, kalau
dengan media dulu kita pantau aja
berita nanti akan muncul berita yang
negatif, nanti kita akan bereaksi
terhadap berita-berita yang tone-nya
negatif. Sekarang kita mencoba maju
didepan dari awal kita pelajari atau
kita coba komunikasikan dengan
media, media minggu depan mau
ngangkat isu apa? paralel dengan
itu pada saat dari Kementerian
Keuangan sudah ketahuan akan
melaksanakna apa, kita coba line-kan
antara agenda setting Kementerian
Keuangan dengan agenda setting
media, sehingga kita bisa antisipasi
apa yang dibutuhkan oleh media dan
apa yang kita butuhkan. Kita coba
sandingkan atau temukan.
Kemudian kita juga banyak
melakukan komunikasi dengan
para stakeholders yang lain. Contoh
dengan LSM. Dulu kita mungkin
pasif saja kita tidak terlalu merangkul
secara proaktif. Dimasa pandemi
ketika kita tahu bahwa LSM ini
sebenarnya adalah pengawas, quote
and quote, maka sangat penting
bagi kita untuk merangkul LSM,
mendengarkan aspirasi mereka sejak

awal, menangkap aspirasi tersebut
sekaligus kita jelaskan kebijakan yang
ada sehingga mereka sudah terlebih
dahulu merasa didengarkan.
Pada saat ini kita lakukan melalui
kegiatan seperti FGD (Red: focus
group discussion) yang terjadi adalah
kita mendapat masukan dan mereka
mengapresiasi sehingga mereka tidak
sempat membuat suara di ruang
publik yang mengkritisi pemerintah
karena di situ sebenarnya mereka
sudah menyampaikan langsung
kepada kita melalui forum-forum
tersebut.

sama untuk menjadi sebuah pesan
yang besar yang disampaikan oleh
semua pihak. Kanal
manajemen ini
kita desain
melalui
agenda

Bagaimana kita mencoba memetakan
siapa sebenarnya stakeholders
eksternal dan bagaimana cara kita
mengelolanya. Dan di situ, forumforum menjadi sangat banyak. Kita
mengelola 4 bulan pertama,
kita membuat kegiatan
diatas 50 kali untuk
stakeholders eksternal
maupun internal. Kalau
di DPR yang tadinya
kita hanya datang,
sekarang bahkan kita
menjalin hubungan
dengan tenaga
ahlinya. Stakeholders
engagement ini kita
lakukan dengan sangat
intens.
3. Channel Management
Pengelolaan Kanal sangat
penting. Saat ini Biro
KLI, unit eselon I, dan unit
kementerin juga punya, namun
narasinya masih sendiri-sendiri.
Hal ini menjadi less efektif karena
publik harusnya diberi dengan
banyaknya isu yang narasinya

.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Rahayu Puspasari
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setting setiap ada pesan ataupun isu
yang kita kawal, kanalnya itu bisa
yang mana saja dan muncul dimana
saja dalam bentuk apa saja dan kita
sinerginya baik dengan unit eselon
I maupun dengan Kementerian/
Lembaga, dengan Kominfo dengan
semua pihak yang kita anggap tetap
untuk ikut mengamplifikasi dan
mengglorifikasi kebijakan-kebijakan
pemerintah.
Satu hal yang kita sangat serius
juga dalam mengelola stakeholders
ini adalah kita memberikan ekstra
effort untuk merangkul stakeholders
internal, dalam hal ini 81.000
pegawai Kementerian Keuangan.
Kalau dulu kita coba fokus ke luar,
sekarang kita ingin pejabat dan
pegawai Kemenkeu itu adalah
agen komunikasi Kemenkeu. Oleh
karenanya, kita garap dengan cara
melakukan banyak sekali edukasi,
sosialisasi, webinar, semuanya
kita sampaikan dan kita berharap
semuanya ini tersalurkan sampai ke
bawah, sehingga 81.000 pegawai
pun bisa memperoleh informasi
tersebut.
Kita juga mencoba merangkul
mereka yang kita anggap dapat
menjadi influencer Kemenkeu, baik
para Key opinion Leader (KOL)
mereka yang sudah punya massa,
sudah punya follower banyak, sudah
dikenal oleh publik seperti Pak
Yustinus Prastowo, Ibu Masyita, Pak
Frans. Kemudian kita ajak bersama
menjadi agen komunikasi untuk bisa
menyampaikan pesan-pesan kunci
yang sudah didesain. Begitu juga
dengan opinion maker. Mereka insan
Kementerian Keuangan yang levelnya
mungkin pejabat bahkan bisa staf
yang mereka memang cukup eksis
di medsos, punya banyak follower
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dan mereka kita minta tolong untuk
ikut mengamplifikasi berbagai pesan
yang menjadi target komunikasi kita
di hari ke hari.
Seluruh kanal yang ada kita dorong
untuk bergerak, karena setiap kanal
target audiensinya berbeda, ini
supaya mereka bergerak membuat
konten yang baru ataupun yang ada
di re-share begitu dan ini dilakukan
secara serempak. Setiap minggu
kita dorong dan ini sangat efektif
karena ternyata hasilnya itu sekarang
pesannya jadi besar dan diketahui
oleh lebih banyak kalangan dan itu
bisa ditunjukkan dari penghitungan
dari hasil penghitungan kita setiap
minggunya.
Selain itu kita juga merangkul
unit-unit di luar Kementerian
Keuangan, instansi di luar
Kementerian Keuangan mulai
dari KSP, Kominfo,Kementerian/
Lembaga sehingag apa yang ingin
kita sampaikan dan suarakan juga
didukung oleh mereka termasuk juga
dalam hal ini KCP PEN contohnya.
Sehingga pesan yang ingin kita
garap itu menjadi sebuah pesan yang
jauh lebih besar karena kita juga
mengunakan resources-resources yang
mereka miliki untuk ikut membantu
menyuarakan pesan-pesan kunci
tersebut.
4. Tools riset dan monitoring
Kita membuat tools riset dan
monitoring yang kita lakukan setiap
minggu feedbacknya dan kita
sampaikan langsung kepada unit
eselon I sehingga sekarang setiap
kali ada agenda setting kita susun
kita tahu seberapa efektifnya daya
jangkaunya atau latching out-nya
seberapa efektif pesan kuncinya
taktik komunikasinya itu semuanya

kita ukur kita juga lakukan surveisurvei, langsung kita follow up. Kita
jadikan feedback di acara kesempatan
mendatang. Setiap event dalam
waktu kurang dari 2 jam seluruh
pemberitaan media kita sampaikan
pada pimpinan berbagai upaya riset
maupun monitoring dan evaluasi
atas strategi komunikasi ini kita
lakukan sehingga kita memastikan
bahwa di kesempatan mendatang
minggu berikutnya, bulan berikutnya
berbagai bentuk komunikasi kita itu
menjadi jauh lebih baik
Q: Apa yang melatarbelakangi
ditetapkannya IKU Efektifitas
Komunikasi Publik ditataran
Kemenkeu-One di tahun 2020?
Dan apa yang menjadi harapan
Ibu Menteri Keuangan sehingga
langsung memberikan tantangan
target yang sangat tinggi yaitu 3,5
dari skala 4?
A: Momen ini belum tentu terjadi
seratus tahun sekali, dampaknya
sangat menekan ekonomi, dalam
waktu yang sangat singkat dan kita
harus bergerak cepat. Jadi dalam hal
ini tidak ada kesempatan kedua kita
langsung terjun dan langsung harus
bisa. Menteri Keuangan berharap
kita semuanya extra miles kalau
istilah beliau itu sering mengatakan
kita ini lari sprint tapi dengan jarak
marathon. Jadi we really have to do
our best.
Q: Kementerian Keuangan
memiliki tugas dan fungsi yang
sangat beragam. Bagaimana
upaya Biro KLI untuk dapat
melakukan sinergi dan kolaborasi
dengan berbagai unit Eselon I
yang memiliki agenda komunikasi
yang berbeda-beda?

A: Sejak awal pandemi, kita (Sekjen)
mengusulkan adanya IKU yang
seragam di seluruh unit eselon I
tentu saja itu memudahkan KLI
untuk melakukan koordinasi dan
kolaborasi sehingga jelas target
mingguan yang akan kita sampaikan.
Kami juga mencoba membangun
komunikasi yang intens dengan
unit teknisnya (bukan humas-nya
saja), supaya kita sering mendapat
update mengenai isu-isu apa yang
harus kita angkat. Di tahun ini telah
terbit Keputusan Menteri Keuangan
nomor 556/KMK.01/2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Komunikasi.
Ini juga membuat fungsi koordinatif
dari Biro KLI untuk melakukan
sinergi dan kolaborasi dengan
unit-unit kehumasan eselon I
menjadi jauh lebih mudah karena
sudah ada aturan-aturannya untuk
dilaksanakan.
Selain itu kita mencoba mendorong
dengan berbagai aktivitas yang
sifatnya sinergi. Salah satunya di awal
Desember kemarin kita mengadakan
rapat koordinasi unit Kehumasan di
Kementerian Keuangan dan ini ada
3 sidang komisi yang melibatkan
seluruh unit eselon I juga. Dengan
demikian kita mencoba membangun
ownership antara Biro KLI, dan unit
eselon I bahwa komunikasi publik di
Kementerian Keuangan ini harus kita
laksanakan bersama-sama.
Q: Bagaimana pandangan
Ibu atas komunikasi publik
yang sudah dilakukan oleh
DJKN? Adakah saran Ibu agar
komunikasi publik DJKN semakin
efektif dalam membangun
kepercayaan publik?
A: Menurut saya, DJKN itu cukup
aktif melakukan berbagai aktivitas
komunikasi publik. Ada media

brifieng secara rutin, media sosial
DJKN sangat aktif dan sinergi
dengan agenda setting yang
dikeluarkan oleh Biro KLI. Kalau
ada ruang untuk improvement bagi
saya, DJKN ini perannya banyak
dan sangat strategis, beberapa
bahkan merupakan agenda nasional
mulai dari peran KND dalam
hal ini mengawal berbagai aspek
pembiayaan investasi dan di dalam
pelaksanana PEN cukup banyak
dan dominan. Menurut saya butuh
komunikasi kepada publik yang
lebih masif. Selain agenda setting
dari Kementerian Keuangan, DJKN
sendiri menurut saya masih bisa
menggunakan tidak hanya kanal
komunikasi yang sekarang existing,
tapi dengan berbagai upaya untuk
mencoba publik lebih banyak yang
tahu lagi.
Kedua Aset negara, yang sebenarnya
core dari DJKN. Hemat saya
komunikasi publik yang dilakukan
oleh DJKN itu lebih bisa atau
menceritakan lebih banyak mengenai
prestasi dan kinerja aset negara dan
itu tidak harus aset negara yang ada
di Bendahara Umum Negara (BUN),
tapi juga aset negara yang ada di
Kementerian/Lembaga. Kenapa?
Karena ini menyangkut success story.
Jadi kalau kita bicara perannya DJKN
How DJKN create value to support
state finance (Keuangan Negara)
itu harus banyak dikomunikasikan
kepada publik.

mengenai laporkan Penipuan, itu
bisa mendorong supaya atas aset
negara dilakukan hal yang sama
semacam fungsi wasdalnya itu
melakukan keterlibatan publik dalam
ikut memantau aset negara di luar
sana.
Jadi ada ruangnya whistle blow untuk
aset misalnya. Kalau ada, akan keren
banget menurut saya karena dari situ
publik itu akan sadar bahwa “yang
menjaga aset negara itu ngga cuma
orang DJKN tapi harus dilakukan
oleh semua pihak. Kalau ada hal-hal
penyelewangan terhadap aset negara
harusnya publik ikut memantau dan
ada saluran untuk melaporkannya.”
Menurut saya, itu hal yang bisa diimprove.
Hal yang lain tentunya karena aset
negara itu suatu tema yang sangat
luas, DJKN harus lebih masif
mempromosikan dan tidak hanya
menggunakan kanal pemerintah
pusat dan tidak hanya menggunakan
kanal media sosial yang mainstream.
Karena menurut saya kanal-kanal
yang digunakan oleh kantor-kantor
vertikal itu sebenarnya bagus.
Jadi bukan hanya aktivitas yang
dilakukan oleh DJKN atau rapat tapi
banyak menceritakan success story
pengelolaan aset negara. Kalau perlu
DJKN segera buka kanal baru yang
lagi kekinian, contohnya Tik Tok atau
konten di Youtube diperbanyak yang
berkaitan dengan show case-show
case aset negara.

Dan itu tidak cukup hanya bicara
mengenai definisi-definisi, kamuskamus mengenai kekayaan negara,
tapi harus banyak ditataran success
story, show casenya apa untuk bisa
lebih banyak menginspirasi berbagai
pihak. Termasuk mungkin kalau
misalnya lelang itu kan banyak bicara
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Kata Praktisi

Ketua Umum Iprahumas
Meylani

DALAM SATU ORGANISASI YANG
MENDUKUNG PROFESI, PRANATA HUMAS
DAPAT LEBIH KOLABORATIF
Media KN mewawancarai Meylani (Ketua Umum Ikatan Pranata Humas Indonesia
(Iprahumas) mengenai peran dan pentingnya profesi Pranata Humas Pemerintah dalam
menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik secara efektif.

Q: Sejak berdirinya organisasi
Iprahumas, bagaimana
perkembangan peran Humas
Pemerintah di Indonesia?
Apakah saat ini peran Humas
Pemerintah telah optimal dalam
menyampaikan kebijakan
pemerintah, khususnya dalam
upaya penanganan pandemi Covid
19 dan upaya pemulihan ekonomi
nasional?
A: Iprahumas (Ikatan Pranata Humas
Indonesia) sebagai organisasi profesi
bagi Pranata Humas merupakan
bagian dari humas pemerintah di
Indonesia. Keberadaan Iprahumas
dengan hampir 1000 Pranata
Humas yang tersebar di seluruh
Indonesia di dalamnya lebih
bersifat sebagai katalisator, di
mana Pranata Humas berjejaring
dan berbagi pengalaman serta
pengetahuan terkait pengelolaan
komunikasi publik di ranah
instansi masing-masing. Dari yang
tadinya bersifat ‘silo’ di mana ada
batasan dalam berbagi informasi
lintas instansi maupun pusat dan
daerah, sekarang Pranata humas
dapat lebih kolaboratif. Karena
berada dalam organisasi yang
mendukung profesi, sesama Pranata
Humas dapat mempelajari inovasi
layanan informasi yang dilakukan
oleh humas instansi lain sehingga
terjadi akselerasi dalam proses
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diseminasi informasi dan koordinasi
antarinstansi pemerintah.
Peran Pranata Humas sebagai
bagian dari humas pemerintah
sendiri sangat strategis. Sebagai
personil yang berkompeten dalam
pelayanan informasi dan komunikasi,
semua berperan dalam diseminasi
informasi terkait Covid 19 sesuai
substansi instansinya masingmasing. Sejak awal pandemi, Pranata
Humas Kementerian Kesehatan
jelas mendiseminasikan informasi
mulai dari pengenalan virus Corona,
protokol Kesehatan, dan isu-isu
yang bersinggungan langsung
dengan Covid 19 untuk pencegahan
penyebaran penyakit. Di saat semua
ramai menggunakan aplikasi
pertemuan secara daring, Pranata
Humas BSSN mengangkat isu tips
aman menggunakan aplikasi video
conference. LIPI juga mengambil
bagian dalam mengedukasi publik
mengenai hasil penelitian khasiat
tanaman herbal yang khas dipakai
dalam minuman jamu tradisional.
Pranata Humas Kementerian
Perdagangan mengampanyekan
Gerakan Bangga Buatan Indonesia
untuk menguatkan UMKM dan
industri dalam negeri. Belum lagi
pemberdayaan teknologi informasi
atau digitalisasi UMKM yang
didorong oleh Kementerian Kominfo.
Masih panjang lagi daftar peran

Pranata
Humas
setiap
kementerian/
lembaga dan
pemerintah daerah dalam
mengampanyekan programnya
masing-masing demi mengatasi
pandemi dan memulihkan ekonomi
negara. Ditambah lagi amplifikasi
yang dilakukan oleh Iprahumas
dan para anggotanya yang turut
menyebarkan informasi tadi baik di
media personal maupun kanal resmi
instansinya.
Q: Program-program apa
saja yang telah dilakukan
oleh IPRAHUMAS untuk
mengoptimalkan peran Humas
Pemerintah dalam komunikasi
publik terkait kebijakan
penanganan pandemi Covid 19
dan upaya pemulihan ekonomi
nasional?
A: Selama pandemi ini, Iprahumas
memiliki program-program
untuk peningkatan kapasitas
anggotanya berupa lokakarya untuk
meningkatkan keterampilan terkait
kehumasan (Kelas Belajar), gelar
wicara dengan tema seputar pandemi
dengan para narasumber yang ahli
atau berpengalaman di bidangnya
(Ngobrol Pintar), dan program
bincang santai secara langsung

(Ngobrol Ala Pranata Humas Eksis
Live) di Instagram. Ditambah lagi,
program rutin di media sosial yang
juga memuat informasi terkait
Covid-19. Semuanya berimplikasi
peran Pranata Humas sebagai bagian
dari humas pemerintah dalam
menambah wawasan dalam hal
pertukaran informasi, misalnya tips
tetap produktif selama pandemi,
dan bertambahnya keterampilan
yang mendukung diseminasi
informasi. Dengan memberikan
bekal berupa keterampilan untuk
mengemas konten misalnya, Pranata
Humas dapat membuat konten yang
lebih menarik dan efektif dalam
menjangkau publik.
Iprahumas juga berkoordinasi
dengan Kementerian Komunikasi
dan Informatika sebagai Instansi
Pembina Pranata Humas dalam
memberikan insentif bagi Pranata
Humas yang giat menyebarkan
informasi terkait Covid 19 di media
instansi maupun personalnya berupa
butir kegiatan dan angka kredit
khusus. Dengan demikian semakin
memompa semangat Pranata Humas
untuk berbagi informasi yang positif
dan akurat mengenai Covid-19
dan kaitannya terhadap pemulihan
ekonomi nasional.
Q: Salah satu tugas insan
kehumasan pemerintah adalah
membangun kepercayaan publik
atas program kerja organisasi
melalui komunikasi yang efektif.
Bagaimana cara mengukur
efektivitas komunikasi yang
dilakukan oleh insan kehumasan
pemerintah?
A: Efektivitas komunikasi publik
dapat diukur berhasil atau tidaknya
mencapai tujuan komunikasi. Ketika
pemerintah berkampanye bahwa
masker kain efektif mencegah
penularan virus, kita bisa merasakan

animo masyarakat yang ramai
menggunakan masker kain. Secara
umum dapat kita simpulkan tujuan
komunikasinya tercapai. Namun
untuk pengukuran yang lebih akurat
dapat dilakukan salah satunya
dengan melakukan audit komunikasi
atau survei kepada para key audience
yang menjadi sasaran komunikasi.
Q: Dengan semakin besarnya
peran Humas Pemerintah dan
adanya kebijakan delayering,
apakah penerapan jabatan
fungsional Pranata Humas bagi
ASN yang menjalankan tusi
kehumasan menjadi jawaban atas
ekspektasi tersebut?
A: Berdasarkan data yang diperoleh
dari BKN pada tahun ini saja, jumlah
Pranata Humas saat ini sekitar
1250 orang termasuk calon Pranata
Humas. Bila dibandingkan dengan
luasnya wilayah Indonesia dan
banyaknya warga negara yang perlu
dilayani, jumlah ini masih jauh dari
ideal. Dengan hijrahnya dialihkannya
pejabat struktural dengan tusi
pelayanan informasi dan kehumasan
menjadi Pranata Humas, diharapkan
penambahan sumber daya manusia
secara kuantitas ini seiring dengan
perbaikan secara kualitas juga.
Secara umum, dapat dikatakan
bahwa peran dan fungsi Pranata
Humas semakin strategis dengan
dialihkannya pejabat struktural
dengan tusi pelayanan informasi
dan kehumasan menjadi Pranata
Humas. Terutama jika melihat tusi
Pranata Humas dalam Peraturan
Menteri PANRB Nomor 6 tahun
2014 yang mana mengarahkan
profesi Pranata Humas sebagai
“spesialis” dengan kompetensi dalam
pelayanan informasi dan kehumasan.
Humas pemerintah merupakan
garda terdepan dalam menjaga
reputasi pemerintah. Jika instansi

pemerintah serius peduli dengan
reputasi dan citranya, maka harusnya
menempatkan orang-orang terbaik
di sana.
Pemangkasan birokrasi juga
diharapkan menjadi solusi atas
lambatnya pemerintah dalam
merespon isu yang bergejolak
di masyarakat. Jika di masa lalu
pemerintah seakan-akan kurang
sigap karena rantai birokrasi yang
panjang, maka harusnya dengan
kebijakan delayering ini pengelolaan
komunikasi publik semakin fleksibel
dan responsif dalam melayani
kebutuhan informasi masyarakat.
Q: Adakah saran/masukan
agar komunikasi publik DJKN
lebih efektif dalam membangun
kepercayaan publik?
A: Dengan nilai aset negara yang
mencapai sekian ribu triliun,
perlu dikomunikasikan lebih
masif lagi peran aset negara dalam
meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan publik. Bagi publik,
keberhasilan pemerintah yang paling
nyata adalah yang dirasa menyentuh
kesejahteraan masyarakat secara
langsung. Jadi pelayanan informasi
terkait hal ini sangat krusial.
Selain itu, DJKN merupakan
salah satu instansi yang mengelola
situs layanan yang bahkan tidak
menggunakan domain kemenkeu.
go.id yakni lelang.go.id. Ini perlu
digelorakan lagi agar publik semakin
tahu cara mendapatkan Barang
Milik Negara yang akan dihapuskan
melalui penjualan secara lelang.
Selain itu, publik diharapkan
juga mudah mendapatkan
informasi mengenai aset-aset yang
dikerjasamakan pengelolaannya
sehingga dampak ekonomi dan
sosialnya benar-benar optimal untuk
Indonesia.
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paya pemerintah dalam
menangani Covid-19 tidak
hanya untuk menanggulangi
penyebarannya, namun juga upaya
menekan dampak pandemi Covid-19
itu sendiri. Perubahan postur APBN
baik untuk biaya kesehatan dalam
rangka penanganan Covid-19
maupun untuk Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) menjadi salah satu
bentuk respon cepat pemerintah
untuk menahan dampak yang lebih
dalam akibat pandemi.
Adaptasi dan Relaksasi di DJKN

GIAT MEDIA SOSIAL
DJKN DI MASA
PANDEMI COVID-19
Penulis: Nanang Ansari - Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagai pandemi awal Maret 2020 lalu, praktis ruang gerak masyarakat mulai menjadi terbatas.
Tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 ditandai dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020.
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Berbagai kebijakan dikeluarkan
pemerintah dan membutuhkan
partisipasi masyarakat untuk
bersama-sama menekan dampak dan
dapat segera keluar dari pandemi.
Demikian pula Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN), adaptasi
dan relaksasi dalam menjalankan
kebijakan, program, dan tugas
dilakukan untuk memastikan DJKN
dapat menjalankan fungsinya dengan
baik, berperan dan berkontribusi
dalam pencegahan penyebaran
Covid-19 dan juga berperan aktif
dalam program PEN.
Adaptasi dan relaksasi yang ada di
DJKN seiring kebiasaan masyarakat
di masa pandemi yang turut berubah.
Berbagai tugas dan fungsinya
disesuaikan. Dalam pelayanan
lelang misalnya, permohonan
dapat diajukan secara online,
penjual dimungkinkan tidak hadir
secara fisik. Ada juga beberapa
kebijakan yang sifatnya relaksasi di
bidang pengelolaan BMN, seperti
pemanfaatan dan pemindahtanganan
BMN. Selama pandemi, tidak sedikit
BMN yang dipinjampakaikan ke

Pemerintah Daerah dengan tujuan
membantu penanggulangan
penyebaran Covid-19, misalnya
peralatan laboratorium milik BPOM
yang digunakan untuk melakukan
uji swab test atau gedung yang
diperuntukkan menjadi ruang
isolasi pasien Covid. Investasi
dan pembiayaan pemerintah juga
menjadi salah satu program PEN
yang terus dikawal oleh DJKN.

awareness masyarakat terhadap
keberadaan DJKN menjadi modal
untuk membangun kepercayaan
masyarakat. Peran kehumasan
kemudian menjadi penting untuk
mengomunikasikan program dan
kebijakan yang dijalankan oleh
DJKN. Bagaimana caranya?

Mengutip takarir salah satu konten
publikasi di media sosial DJKN,
apabila disarikan, kontribusi dan
peran DJKN dapat dilihat dari empat
aspek utama, yaitu:

Sejak diterapkannya PSBB hingga
di masa kenormalan baru, kebiasaan
baru terasa mulai menjadi hal
yang normal saat ini. Yang paling
umum adalah, banyak kegiatan
dilakukan di rumah, baik itu bekerja
dari rumah (work from home) dan
juga anak sekolah yang menjalani
pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang
hampir seluruhnya dilakukan secara
daring. DJKN dalam melaksanakan
tugas kehumasan juga beradaptasi
dengan keadaan. Pembatasan ruang
gerak dan bertatap muka mendorong
penggunaan media sosial sebagai
salah satu media komunikasi yang
dapat dioptimalkan dalam kondisi
pandemi.

1. APBN, sebagai kontributor PNBP
dan penghematan, serta selaku PPA
BUN 999.03 penentu modalitas
Program PEN,
2. Pengelolaan Aset, berupa
dukungan penggunaan dan
pemanfaatan aset dalam penanganan
Covid-19,
3. Pelayanan Publik, memastikan
kontinuitas dan kualitas pelayanan
di bidang penilaian, piutang negara,
dan lelang tetap terjaga, dan
4. Pemberdayaan (empowering)
Special Mission Vehicles (SMV)
Kementerian Keuangan, melalui
penguatan peran dan perluasan
mandat SMV dalam mendukung
pemulihan ekonomi nasional.
Tentulah berbagai kebijakan
pemerintah dalam hal ini yang
dilaksanakan oleh DJKN akan
memberi manfaat yang lebih besar
dan akan mudah dalam mencapai
tujuannya jika di dalamnya ada
partisipasi masyarakat. Membangun

Memilih Media Komunikasi yang
Efektif

Pertimbangan lainnya, empat
platform media sosial yang digunakan
DJKN memiliki daya jangkau
khalayak yang lebih luas sehingga
dianggap lebih efektif dalam
mengomunikasikan program dan
kebijakan DJKN. Empat platform
dimaksud adalah Instagram,
Facebook, Twitter, dan YouTube.
Jumlah pengikut atau penonton
(kanal youtube) pada platform media
sosial yang digunakan DJKN hingga
kuartal III tahun 2020 dengan
membandingkan keadaan pada
kuartal I dapat dilihat pada Grafik 1.
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Mengoptimalkan media sosial DJKN
yang sebagian besar khalayaknya
adalah dari golongan milenial (anak
muda) sebagai media komunikasi
DJKN juga relevan dengan data dari
World Economic Forum, Juli 2020
yang dilansir oleh katadata.co.id.
Penggunaan aplikasi digital oleh
anak muda di ASEAN meningkat
selama pandemi Covid-19. Sebanyak
51% responden mengatakan
semakin sering menggunakan media
sosial.
Potensi untuk menjangkau
khalayak sasaran yang lebih luas
di masa ini juga semakin besar,
mengingat adanya pertumbuhan
pengguna internet yang cukup
besar dan penyebarannya yang
makin merata. Google, Temasek,

dan Bain&Company dalam
laporan tahunan yang berjudul
“At full velocity: Resilient and
Racing Ahead” mengungkapkan
bahwa pengguna internet di tahun
2020 bertambah sekitar 40 juta
pengguna baru. Jumlah ini sangat
besar dibandingkan pertumbuhan
sejak 2015 ke tahun 2019 yang
mengalami penambahan sebanyak
100 juta pengguna baru. Waktu yang
dihabiskan oleh pengguna internet
untuk online setiap harinya juga
meningkat di masa pandemi. Dalam
laporan yang sama, juga dilansir
rata-rata waktu yang dihabiskan oleh
pengguna internet di Asia Tenggara
yang mana pengguna internet di
Indonesia saat PSBB menghabiskan
waktunya untuk online rata-rata 4,7
jam/hari, di masa kenormalan baru
menjadi 4,3 jam/hari, terdapat
peningkatan rata-rata waktu
dibandingkan sebelum pandemi
yang menghabiskan waktunya untuk
online sekitar 3,6 jam/hari.
Media Sosial DJKN
Mengomunikasikan
Sekilas di atas telah disebutkan
pentingnya peran kehumasan dalam
mengomunikasikan program dan

kebijakan DJKN. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 83
Tahun 2012 tentang Pemanfaatan
Media Sosial Instansi Pemerintah
pada lampirannya menjelaskan, salah
satu tugas humas pemerintah adalah
menyebarluaskan informasi dan
kebijakan pemerintah sesuai dengan
institusi/lembaga masing-masing
kepada publik, menampung dan
mengolah aspirasi masyarakat, serta
membangun kepercayaan publik
guna menjaga citra dan reputasi
pemerintah.
Membangun persepsi masyarakat
bahwa Negara hadir dan tanggap
dalam menanggulangi situasi
krisis yang terjadi menjadi salah
satu tujuan komunikasi di awal
pandemi. Presiden Joko Widodo
memberi instruksi, Pemerintah
harus menunjukan bahwa
Pemerintah serius, Pemerintah siap
dan Pemerintah mampu untuk
menangani outbreak ini. Mendukung
pencapaian tujuan tersebut,
fungsi kehumasan DJKN berusaha
maksimal mengomunikasikan apa
saja yang dilakukan DJKN kepada
khalayak, salah satunya melalui
media sosial.

Grafik 3 berikut adalah contoh
konten publikasi dikaitkan dengan
peran DJKN dalam penanganan
Covid-19 dan Program PEN:
Grafik 3

Dalam mengomunikasikan hal
sebagaimana contoh konten di atas
melalui media sosial, beberapa hal
perlu diperhatikan agar sedapat
mungkin tujuan komunikasi dapat
tercapai. Yang pertama, menetapkan
pesan yang ingin disampaikan.
Selanjutnya, menentukan khalayak
sasaran. Khalayak yang dimiliki
media sosial DJKN dijadikan
khalayak sasaran dan menjadi faktor
penting untuk dipertimbangkan
dalam membuat sebuah konten
dengan pesan yang akan
disampaikan. Waktu unggah juga
menjadi faktor yang mempengaruhi
kinerja dari konten yang akan
dipublikasikan.
Secara umum, demografi khalayak
dari media sosial DJKN didominasi
oleh golongan milenial. Grafik 4
di sebelah kanan menggambarkan
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demografi khalayak dari Instagram
dan Facebook DJKN hingga kuartal
III.
Mengenal khalayak sasaran dapat
membantu mengomunikasikan
pesan khususnya dalam perspektif
kebutuhan mereka dan manfaat
bagi masyarakat pada umumnya,
menyesuaikannya dengan tidak
meninggalkan identitas/persona
media sosial DJKN itu sendiri.
Berikutnya yang dilakukan adalah
evaluasi dari kegiatan publikasi itu
sendiri. Salah satu pertimbangan
menggunakan media sosial sebagai
media untuk mengomunikasikan
program dan kebijakan DJKN
di masa pandemi sebagaimana
dijelaskan sebelumnya adalah,
jangkauan khalayak yang
lebih luas. Jangkauan
(reach) dijadikan KPI (Key
Performance Indicator)
sebagai standar sederhana
untuk mengukur kinerja
giat komunikasi ini. Dengan
sumber daya terbatas,
pengelola media sosial
DJKN berusaha semaksimal
mungkin agar pesan
yang disampaikan dapat
menjangkau khalayak yang
lebih luas. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri,
mengingat berbagai variabel
yang memengaruhi kinerja konten
sulit dikendalikan oleh
pengelola media sosial
DJKN.

capaian jangkauan, monitoring
impressi setiap konten juga
dilakukan, sampai dengan
menghitung engagement ratenya. Variabel-variabel ini saling
mempengaruhi, sehingga tidak
jarang pengelola mencoba
melakukan sedikit improvisasi
kala kinerja konten tidak seperti
yang diharapkan. Agar lebih
komprehensif, evaluasi dalam
periode tertentu juga dilakukan.
Pengelolaan media sosial dilaporkan
setiap triwulan. Laporan ini berisi
pertumbuhan platform media sosial
yang digunakan DJKN, kinerja
konten yang dipublikasikan, serta
analisis sederhana yang dapat
digunakan untuk perbaikan dan
pengembangan pengelolaan media

sosial yang lebih baik.

Contoh monitoring impresi konten yang dipublikasi di Instagram

Untuk menjaga agar
konten-konten berikutnya
dapat mengomunikasikan
pesan secara optimal,
evaluasi dilakukan pada
setiap konten yang telah
dipublikasikan. Selain

Media KN edisi Nomor 37

|

37

Kolom Artikel Khusus

PENERAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI
PUBLIK TITIK AWAL TRANSFORMASI
PERAN HUMAS DJKN
Penulis: Fajri Andari - Lembaga Manajemen Aset Negara

D

i tahun 2018, sebagaimana
dikutip oleh Kompas.
com, Presiden RI Joko
Widodo menyampaikan bahwa
pada dasarnya peran humas adalah
mensosialisasikan pesan positif
dan prestasi kepada publik agar
terbangun kepercayaan, trust, dan
reputasi lembaganya . Presiden RI
ini juga menekankan peran humas
sangat sentral dan penting. Selain
Presiden RI, Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati juga
menyampaikan betapa pentingnya
komunikasi untuk dilaksanakan dan
dilakukan secara bersama. “Dalam
situasi pandemi COVID-19, kita
semua harus melakukan respons
dan adaptasi serta kolaborasi
terutama di dalam menjelaskan
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kepada publik mengenai tantangan
pandemi COVID-19 yang luar biasa,
mengancam jiwa manusia, kesehatan,
sosial, ekonomi, dan keuangan”
pesan Sri Mulyani Indrawati pada
saat menerima penghargaan sebagai
tokoh humas pada Anugerah
Perhumas (Perhimpunan Hubungan
Masyarakat) Indonesia 2020
(11/2020). Bahkan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara pun sudah
menunjukan komitmennya untuk
melaksanakan kehumasan yang
strategis dengan mencanangkan
komunikasi publik yang efektif
sebagai salah satu sasaran strategis
pada Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
untuk tahun 2020 – 2024 .

Apabila pimpinan tertinggi
pemerintahan, pimpinan tertinggi
Kementerian Keuangan, dan DJKN
sudah memiliki ekspektasi yang
tinggi terhadap kinerja kehumasan,
maka sudah saatnya pula seluruh
jajaran DJKN mulai melakukan
evaluasi dan bersiap diri untuk
memenuhi ekspektasi tersebut. Peran
Humas Pemerintah, khususnya di
Indonesia, mengalami transformasi
dari waktu ke waktu. Mulai dari
hanya sebatas berfungsi sebagai
pelaksana dokumentasi dan publikasi
yang belum dianggap penting,
sampai dengan tahap yang sangat
ideal. Tahap ideal tersebut adalah
dimana humas pemerintah bukan
hanya sebatas memiliki fungsi
dokumentasi, publikasi.

penanganan media dan berita,
namun juga mampu membangun
komunikasi dua arah antara institusi
dengan seluruh “publik” nya. Tidak
berhenti sampai disitu, tahap ideal
ini tercapai saat peran kehumasan
dianggap penting dan strategis
dalam institusi. Humas menjadi
strategis karena menyangkut
reputasi institusi dan dilibatkan
dalam penyusunan kebijakan serta
menjadi andalan saat terjadi krisis.
Ditambah lagi kehumasan juga dapat
berperan menjadi tolak ukur dalam
keberhasilan implementasi kebijakan
dan keberhasilan kinerja. Inilah
goals yang harus dituju oleh humas
pemerintah, termasuk humas DJKN .
Definisi Kehumasan Dan
Kehumasan Strategis
Sebelum lebih jauh, mari kita
sama-sama simak definisi mengenai
Public Relations atau yang lebih
dikenal di Indonesia dengan sebutan
Kehumasan.
Apakah itu Kehumasan atau
Public Relations? Grunig (1984)
mendefinisikan kehumasan sebagai
kegiatan manajemen komunikasi
antara sebuah organisasi dengan
publiknya. Pada tahun 2012, Public
Relations Society of America (PRSA)
mendefinisikan kehumasan sebagai
sebuah proses komunikasi strategis
yang ditujukan untuk memberikan
manfaat antara sebuah organisasi
dengan publiknya masing-masing.
Dari dua definisi tersebut dapat
penulis simpulkan kata kuncinya
yaitu 1) Manajemen Komunikasi
2) komunikasi yang strategis 3)
Ditujukan kepada publiknya dan

memberikan manfaat diantara
keduanya.
Dari 3 kata kunci dimaksud maka
suatu organisasi dapat disebut telah
melakukan upaya kehumasan apabila
telah melaksanakan manajemen
komunikasi, dilaksanakan dengan
strategis, serta ditujukan kepada
publiknya dan memberikan manfaat
bagi organisasi serta publiknya
tersebut.
Lebih lanjut dari 3 kata kunci
tersebut, komunikasi dalam
kehumasan harus dilaksanakan
secara strategis. Connolly-Ahern
(2008) menyatakan bahwa
komunikasi yang strategis adalah
komunikasi yang dilaksanakan
dengan penuh tujuan oleh
organisasi untuk mengajak
audiens-nya mengubah perilaku,
menambah pengetahuan, ataupun
memperkenalkan perilaku yang
diinginkan oleh organisasi terhadap
audiens nya. Lebih jauh mengenai
strategi komunikasi, Falkhaimer
and Haide menyatakan bahwa
strategi komunikasi adalah aktivitas
komunikasi yang dilakukan
secara sadar dan bertujuan untuk
mewujudkan tujuan organisasinya.
Penetapan IKU Efektivitas
Komunikasi Publik
Salah satu milestone penting
dalam penguatan peran humas
di Kementerian Keuangan adalah
ditetapkannya Indikator Kinerja
Utama Efektivitas Komunikasi Publik
untuk pertama kalinya di tataran
Kemenkeu-Wide dan KemenkeuOne pada tahun 2020, termasuk
di DJKN. Penetapan ini kiranya

dapat menjadi momentum yang baik
bagi Humas DJKN dalam upaya
bertransformasi menuju humas
yang mampu menjalankan peran
strategis dalan menjaga reputasi
institusi, mampu terlibat aktif dalam
penyusunan kebijakan serta menjadi
andalan saat terjadi krisis.
Lalu bagaimana penetapan IKU
Efektivitas Komunikasi Publik
mampu menggerakkan upaya
tranformasi Humas DJKN? Dalam
IKU tersebut terdapat 4 pengukuran
yang dijadikan acuan pengukuran
efektivitas, yaitu input, output,
outtakes, dan outcome. Tiga kata
kunci mengenai kehumasan,
sebagaimana disimpulkan pada
bagian sebelumnya, telah tercermin
dalam pengukuran IKU yang
ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan.
Dalam hal input, IKU dimaksud
telah mencantumkan 5 dokumen
input yaitu dokumen strategi
komunikasi, kesesuaian dokumen
dengan implementasi, dokumen
event checklist, dokumen social media
plan, dan dokumen mass media plan.
Lima dokumen input inilah sebagai
perwujudan kata kunci pertama dan
kedua dari definisi kehumasan secara
umum. Proses perencanaan dan
penetapan strategi komunikasi sesuai
dengan best practice akan tercermin
dalam dokumen-dokumen input.
Dokumen input ini penting sebagai
titik awal menuju komunikasi yang
lebih strategis dan dapat diukur pada
akhir periode komunikasi.
Indikator berikutnya adalah output.
Output yang ditentukan terletak
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pada jumlah publikasi dan juga
sentimen baik melalui media arus
utama maupun media sosial yang
dikelola sendiri oleh unit terkait.
Tidak dapat dipungkiri walaupun
media sosial menjadi kanal penting
bagi organisasi untuk menyampaikan
pesan-pesannya dan juga edukasi
publik secara umum, namun peran
media mainstream masih penting
untuk dilakukan pengukuran. Tidak
hanya dari segi jumlah pemberitaan
namun juga bagaimana sentimen
atas pemberitaan tersebut. Dalam
pengukuran output media massa
sudah mengakomodasi sentimen
berita yang dimuat. Hal ini
dapat pula diterapkan terhadap
pengukuran media sosial sehingga
dapat terlihat sentimen apa yang
terbentuk terhadap audiens media
sosial yang dimiliki. Tidak lupa pula
dalam pengukuran ini juga terdapat
event atau acara yang dilaksanakan
oleh organisasi atau unit kerja
terkait. Semua ini dalam manajemen
serta pelaksanaan komunikasi
yang strategis dapat dikategorikan
sebagai taktik atas strategi yang
telah ditentukan dengan tetap
menuju kepada terwujudnya tujuan
organisasi.

pada angka engagement sebagaimana
pengukuran pada output, maka bisa
diubah menjadi berapa banyak para
warganet membicarakan isu yang
sama dengan apa yang disampaikan
oleh organisasi atau unit kerja
dimaksud. Dengan begitu maka
dapat terukur apakah publik, dalam
hal sosial media adalah warganet,
yang ikut mengadvokasi pesan yang
disampaikan oleh unit kerja ataupun
organisasi.

Beranjak kepada indikator
berikutnya, yaitu outtakes. Outtakes
diukur berdasarkan survei terhadap
pelaksanaan media briefing dan
juga penyelenggaraan event yang
dilaksanakan oleh unit kerja terkait.
Dalam pengukuran outtakes ini
sebetulnya dapat lebih dipertajam
pula dengan konten yang di reshare
oleh audiens pada media sosial. Atau
apabila hal tersebut sudah diukur

IKU Efektivitas Komunikasi Publik
ini sangat diperlukan dan perlu
dipahami oleh seluruh pihak internal
unit organisasi, tidak hanya unit
kehumasan saja. Mengapa? Karena
komunikasi dilakukan tidak lain
dan tidak bukan adalah untuk
mewujudkan tujuan organisasi
dan target audiens atau publik
memberikan dukungan, paham
dan memiliki persepsi yang positif
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Indikator terakhir yang diukur
adalah outcomes dimana pada IKU
ini yang diukur adalah persepsi
publik terhadap organisasi.
Pengukuran ini jelas perlu
memperhatikan kembali tujuan
organisasi serta strategi komunikasi
yang dilaksanakan. Survei ini dapat
dijadikan pengukuran apakah target
audiens/publik telah ikut peduli
dan mendukung pesan-pesan
yang disampaikan melalui Upaya
komunikasi. Dan tidak lupa pula agar
kembali kepada tujuan organisasi,
apakah tujuan organisasi ini telah
tercapai melalui komunikasi yang
dilakukan.
DJKN Menuju Kehumasan Yang
Optimal dan Efektif

terhadap unit kerja/organisasi yang
melakukan komunikasinya.
Semua unsur dalam
upaya kehumasan harus
berkesinambungan, tersampaikan
serta diterima, dan dapat terukur.
Memproduksi dan memiliki ide
atas konten yang baik saja belum
cukup. Namun bagaimana konten
dapat mendukung strategi yang
disusun, pesan kunci dan tujuan
komunikasi serta organisasi tercapai,
dan dapat terukur dampak dari upaya
kehumasan yang dilakukan. Ya,
memang konten adalah raja, namun
raja tanpa visi dan strategi hanya akan
menjadi raja dalam mimpi sahaja.
Dengan adanya IKU Efektivitas
Komunikasi Publik ini maka DJKN
dituntut untuk bertransformasi
dalam penyelenggaraan fungsi
kehumasan/pelaksanaan komunikasi
publik, mulai dari saat ini.
Transformasi fungsi kehumasan
tidak dapat dilakukan oleh unit
kehumasan sendiri, dibutuhkan
kesadaran/perubahan mindset
dari seluruh unit terkait dengan
pentingnya komunikasi publik.
Dukungan berupa kapabilitas SDM,
perbaikan tata kelola dan struktur
organisasi humas DJKN akan
sangat dibutuhkan. Untuk makin
menyempurnakan transformasi
kehumasan maka sinergi dan
dukungan dari unit pemilik tema
komunikasi merupakan syarat mutlak
yang harus dipenuhi.

“Selamat Datang di Halo DJKN 150-991
Call Center Integrasi Kementerian Keuangan”
Penulis: Aditya Febrianto - Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kedudukan Informasi
Manusia pada dasarnya memiliki
insting rasa keingintahuan
yang tinggi. Di peradaban yang
mengusung digitalisasi dengan
segala kemudahannya dan beragam
platform yang multi fungsi,
memberikan kesempatan yang
sama bagi setiap orang untuk
dapat mengakses informasi yang
dibutuhkan.
Dalam payung hukum konstitusi
tertinggi yang ada di Indonesia,
kedudukan informasi menjadi
sebuah Hak Asasi dimana setiap
orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia (Pasal 28 F
UUD 1945).
Hal ini menunjukkan bahwa
Indonesia dengan asas demokrasinya
turut mendukung hak publik,
dan seluruh masyarakat dunia
turut memperingatinya dengan
ditetapkannya tanggal 28 September
sebagai Hari Hak Untuk Tahu
Sedunia (The International Right
To Know Day). Hal ini menjadi
prinsip bagi setiap insan informasi
yang diharapkan dapat menggugah
kesadaran masyarakat bahwa mereka
memiliki hak dan kebebasan dalam
mengakses informasi.

Teknologi Informasi Call Center
Peradaban yang mengusung
digitalisasi mengakibatkan
pergeseran kebiasaan masyarakat
dalam mengakses informasi. Di era
digital seperti sekarang ini, informasi
tumbuh dengan begitu cepat dari
hari ke hari, bulan ke bulan, hingga
beberapa tahun ke depan yang
secara simultan menyebabkan akses
penggunaan teknologi meningkat
tajam. Tidak dapat dipungkiri,
teknologi informasi menjadi hal
yang sangat penting yang memiliki
dampak tersendiri hampir di seluruh
sektor dalam keseharian masyarakat
saat ini.
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Seiring dengan perkembangannya,
teknologi mengalami perluasan
definisi menjadi guru dan sistem
pengajaran lebih mutakhir
dibandingkan sebelumnya dengan
cara-cara konvensional melalui
buku. Di tengah masyarakat kita,
teknologi erat dan identik kaitannya
dengan software yang melekat pada
wujud kebendaan yang kerap kali
kita gunakan dalam keseharian,
termasuk teknologi informasi melalui
pusat panggilan atau lebih kita kenal
dengan call center.
Pusat panggilan atau call center
merupakan suatu kantor informasi
terpusat yang digunakan untuk
tujuan menerima dan mengirimkan
sejumlah besar permintaan informasi
melalui lini berbasis telepon yang
dioperasikan oleh suatu unit tertentu
yang digunakan untuk mendukung
pemberian layanan informasi dan
menerima feedback atau pengaduan
dari konsumen.
Call center dioperasikan oleh
sejumlah agen yang dilengkapi
dengan sebuat workstation berupa
komputer bagi setiap agen, sebuah
telepon set/headset yang terhubung
ke jaringan telekomunikasi dan/
atau jaringan komputer korporat,
microcomputer, dan LAN. Saat ini
teknologi call center dilengkapi
dengan jaringan data dan suara
dengan mengusung teknologi baru
yang dikenal Computer Telephony
Integration (CTI).
Organisasi dan perusahaan
besar dewasa ini memilih untuk
memberdayakan penggunaan
call center secara terpadu dan
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optimal untuk berinteraksi dengan
pelanggan mereka yang diharapkan
dapat mampu menyediakan sistem
informasi yang cepat, praktis dan
efisien, dan memberikan layananan
berkualitas kepada stakeholder tanpa
batasan waktu dan jarak.
Sejarah Information Desk and Call
Center DJKN
Dengan adanya tuntutan atas tata
kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) yang mencerminkan
asas akuntabilitas, transparansi, dan
melibatkan partisipasi masyarakat
dalam proses kebijakan publik,
pemerintah dituntut untuk membuka
diri kepada masyarakat untuk
memberikan informasi dan kebijakan
yang dapat diakses oleh publik
dimana saja dan kapan saja.
Sejalan dengan hadirnya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP), menjadi tonggak
sejarah dan reformasi pengelolaan
dan layanan informasi pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN). Pada tahun 2012, secara
resmi dibentuk unit pengelola
layanan informasi terintegrasi pada
DJKN melalui Information Desk and
Call Center atau yang lebih dikenal
dengan IDCC DJKN.
Tujuan utama dari pembentukan
IDCC DJKN dalam rangka
memberikan pelayanan prima
kepada pemangku kepentingan
untuk dapat memperoleh layanan
informasi sesuai tugas dan fungsi
yang diemban oleh DJKN secara
cepat dan efisien.

Pada awal mula pelaksanaan IDCC di
tahun 2012, kategori layanan IDCC
difokuskan pada layanan informasi
melalui 2 (dua) kanal layanan yakni
melalui layanan call center 1500991 dan layanan melalui surat
elektronik pada alamat idcc_djkn@
kemenkeu.go.id.
Dengan mengusung moto “Service
with Golden Heart”, IDCC DJKN
sejak dibentuk terus melakukan
upaya peningkatan dan perbaikan
layanan serta pengembangan,
mulai dari penetapan agen IDCC
Periode I yang didedikasikan pada
layanan IDCC untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pemangku
kepentingan secara internal dan
eksternal DJKN.
Untuk mendukung agen IDCC
dalam bertugas, dibentuk workstation
yang secara khusus mengelola
panggilan melalui call center 1500991 dengan dilengkapi infrastruktur
call center yang memadai serta
knowledge base yang dilakukan
pemutakhiran seiring dengan jumlah
dan variatifnya pertanyaan yang
diterima melalui layanan IDCC.
Di Tahun 2015, kategori layanan
informasi yang dikelola oleh
IDCC mengalami perkembangan
dengan turut mengelola layanan
informasi secara walk-in melalui
Area Pelayanan Terpadu (APT).
Sinergi dari Sekretariat DJKN dan
Direktorat Hukum dan Humas
dalam mengelola infrastruktur
layanan dan proses bisnis layanan
yang dilaksanakan melalui walk-in

APT menjadi wajah baru layanan
informasi di DJKN.

layanan yang menunjung pemberian
layanan informasi.

Dalam memberikan layanan kepada
stakeholder, hal pertama yang
perlu menjadi perhatian adalah
ketersediaan infrastruktur layanan
yang memadai dan memiliki ciri
khas sesuai tugas dan fungsi sebagai
identitas resmi (coorporate identity)
DJKN.

Layanan Informasi Selama
Pandemi Covid-19

Sebagai instansi pemerintah
yang tugas dan fungsinya
menyelenggarakan pelayanan kepada
masyarakat, DJKN telah menetapkan
standar infrastruktur layanan sebagai
identitas instansi DJKN melalui
Surat Edaran (SE) Nomor : SE-1/
KN/2016 tentang Standardisasi
Identitas Instansi DJKN. SE
dimaksud sebagai tahapan awal bagi
DJKN dalam mengatur identitas
kantor tentang standardisasi desain
latar Area Pelayanan Terpadu (APT)
pada kantor unit vertikal di seluruh
Indonesia, baik Kanwil DJKN dan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL).
Dengan semakin masifnya jumlah
layanan informasi yang diterima
melalui IDCC DJKN melalui 3 (tiga)
kanal layanan yakni melalui layanan
call center 1500-991, layanan
melalui surat elektronik pada alamat
idcc_djkn@kemenkeu.go.id dan
layanan informasi secara walk-in
melalui APT, pada tahun 2015
secara khusus ditetapkan agen IDCC
Periode II yang didedikasikan untuk
mengelola layanan informasi melalui
IDCC DJKN dan penyempurnaan
Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyebaran Covid-19 yang
semula hanya merupakan
permasalahan kesehatan, kini
menjadi permasalahan global yang
dampaknya menyerang hampir
seluruh sektor vital di seluruh
belahan dunia.
Kementerian Keuangan pun turut
mengambil langkah adaptif dan
responsif terhadap permasalahan
Covid-19 ini dengan menerbitkan
SE Menteri Keuangan Nomor SE-5/
MK.1/2020 tentang Panduan
Tindak Lanjut Terkait Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di lingkungan
Kementerian Keuangan, dimana
SE ini mengatur bahwa dalam
rangka mencegah, mengurangi
penyebaran, dan melindungi pegawai
Kementerian Keuangan dari risiko
Covid-19 diberlakukan Work From
Home (WFH).
Sejalan dengan kebijakan WFH
dimaksud, maka layanan IDCC
DJKN melalui call center 1500-991
dan layanan informasi secara walk-in
melalui APT DJKN ditiadakan sejak
tanggal 16 Maret 2020.
Untuk memastikan pelaksanaan
tugas dan fungsi serta layanan DJKN
tetap berjalan secara efektif dan
efisien, layanan IDCC DJKN 1500991 dipindahkan menjadi 2 (dua)
kanal, yakni melalui Mobile Halo
DJKN di nomor 08111-620-991

dan WhatsApp Halo DJKN di nomor
0811-8480-991, sementara untuk
layanan melalui surat elektronik pada
alamat idcc_djkn@kemenkeu.go.id
tetap sama.
Selain layanan informasi melalui
IDCC DJKN, DJKN juga memiliki
layanan yang bersifat daring berupa
Helpdesk TIK yang dikelola oleh
Direktorat Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi
(PKNSI). Layanan TIK ini
dikhususkan bagi pengguna layanan
internal DJKN yang dapat diakses
melalui portal di alamat www.
halodjkn.kemenkeu.go.id.
Pada tanggal 4 April 2020
dilaksanakan integrasi layanan antara
layanan informasi melalui IDCC
DJKN yang semula berada di bawah
pengelolaan Direktorat Hukum dan
Humas, dengan layanan Helpdesk
Aplikasi dan Layanan Operasional
melalui Halo DJKN yang semula
berada di bawah pegelolan Direktorat
PKNSI menjadi Layanan Halo DJKN
sebagai Single Point of Contact
(SPOC) DJKN.
Adapun pengelolaan Halo DJKN
sebagai SPOC dikelola oleh
Direktorat Hukum dan Humas untuk
menciptakan layanan informasi yang
terpadu dan terintegrasi dalam satu
pintu yang memberikan kemudahan
pengguna layanan dalam mengakses
informasi DJKN.
Dengan terwujudnya SPOC,
maka kategori layanan IDCC yang
sebelumnya layanan call center
1500-991, layanan melalui surat
elektronik pada alamat idcc_djkn@
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kemenkeu.go.id dan layanan
informasi secara walk-in melalui
APT, saat ini berubah menjadi Halo
DJKN 150-991, e-mail pada alamat
halodjkn@kemenkeu.go.id, tiket
webform melalui www.halodjkn.
kemenkeu.go.id, dan layanan
informasi secara walk-in melalui APT
(dilaksanakan sesuai dengan protokol
kesehatan yang berlaku).
Integrasi Contact Center
Kementerian Keuangan
Salah satu amanat dalam Inisiatif
Strategis Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) Nomor 125/
KMK.01/2020 adalah mewujudkan
layanan digital di Kementerian
Keuangan.
Guna mendukung pelaksanaan
program layanan digital di
Kementerian Keuangan khususnya
dalam rangka meningkatkan
kualitas dan menjamin penyediaan
layanan yang terintegrasi, serta
untuk mengoptimalkan peran
dan fungsi layanan informasi
kepada penggun layanan, seluruh
eselon I di Kementerian Keuangan
mendapatkan mandat agar dapat
melakukan integrasi contact centernya ke dalam satu contact center
Kementerian Keuangan.
Pada bulan Juni 2020, Biro
Komunikasi dan Layanan Informasi
(KLI) Sekretariat Jenderal sebagai
Koordinator Contact Center
Kementerian Keuangan telah
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menetapkan milestone proses
integrasi contact center Kementerian
Keuangan melalui pembentukan
Service Level Agreement (SLA) dan
Operational Level Agreement (OLA)
yang disusun bersama seluruh unit
eselon I sebagai komitmen antara
penyelenggara layanan contact center
atas waktu respon terhadap tiket yang
berasal dari pertanyaan atau aspirasi
stakeholder yang diselenggarakan
oleh masing-masing unit eselon I.
Dengan adanya integrasi ini, tiap
unit eselon I dapat memiliki dan
mengusung brand contact center
sendiri.
DJKN mendukung dan berperan
aktif dalam proses integrasi contact
center Kementerian Keuangan
melalui penggunaan Aplikasi
Customer Relationship Management
(CRM) bersama. Dengan
Penggunaan Aplikasi CRM bersama,
DJKN dapat bersinergi dengan unitunit eselon I lain pada Kementerian
Keuangan untuk menciptakan
basis data pelanggan/stakeholder
yang andal sehingga dapat menjadi
langkah awal dalam mewujudkan
Omni Channel Kementerian
Keuangan yang berorientasi pada
kemudahan dan kenyamanan
stakeholder.

Pada Puncak Perayaat HUT DJKN
ke-14 yang dilaksanakan pada hari
Sabtu tanggal 14 November 2020,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Isa Rachmatarwata melakukan soft
launching Halo DJKN 150-991
sebagai contact center DJKN yang
terintegrasi dengan Kementerian
Keuangan.
Dengan lebih singkatnya nomor akses
contact center tentu saja diharapkan
juga dapat mempersingkat birokrasi
dan layanan yang diberikan kepada
masyarakat, sehingga kemudahan
dan kenyamanan stakeholder yang
dicita-citakan tidak hanya menjadi
sebuah wacana melainkan hadir
sebagai aksi nyata.
Dengan adanya Halo DJKN 150991 sebagai layanan contact center
terintegrasi dengan Kementerian
Keuangan, layanan tiket melalui
webform www.halodjkn.kemenkeu.
go.id juga terintegrasi bagi pengguna
layanan, baik internal ataupun
eksternal DJKN. Sehingga seluruh
permohonan informasi terkait tugas
dan fungsi Kementerian Keuangan
dapat dikakses melalui satu pintu
yaitu Halo DJKN, yang dapat
digunakan dan diakses secara cepat,
mudah, dan efisien.

Dengan adanya integrasi contact
center DJKN dengan Kementerian
Keuangan menyebabkan pula
perubahan pada nomor akses contact
center DJKN menjadi lebih singkat,
dari yang semula dapat diakses
melalui 1500-991 menjadi 150991.
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A. Pembahasan Terkait
Marketplace Sewa BMN
1. Inovasi Marketplace Sewa BMN

MARKETPLACE SEWA BMN
SEBAGAI PENGGERAK
OPTIMALISASI BMN DALAM
RANGKA PENINGKATAN PNBP
Penulis: Lailun Erliana - KPKNL Tarakan

S

esuai dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan
Pajak, salah satu objek PNBP berasal
dari Pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN). Meskipun menjadi
salah satu objek PNBP, realisasi
PNBP yang berasal dari BMN hanya
mencapai Rp1,57 triliun di akhir
tahun 2019. Jika dibandingkan
dengan total keseluruhan realisasi
PNBP yang mencapai Rp268,16
triliun, jumlah ini termasuk kecil
karena hanya menyumbang sekitar
0,005%. Bahkan, jumlah realisasi
PNBP yang berasal dari BMN
diproyeksikan akan turun di tahun
2020 karena adanya pandemi
Covid-19 yang mengharuskan
adanya Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) di Indonesia. Maka dari
itu, upaya peningkatan PNBP perlu

46

|

Media KN edisi Nomor 37

dilakukan, khususnya untuk PNBP
yang bersumber dari BMN.
Salah satu bentuk pengelolaan BMN
yang menghasilkan PNBP adalah
pemanfaatan dalam bentuk sewa.
Pemanfaatan jenis ini paling mudah
dilakukan dengan persyaratan yang
lebih sederhana. Namun, selama ini,
pemasaran pemanfaatan BMN dalam
bentuk sewa masih sebatas dilakukan
oleh lingkup Satuan Kerja, belum ada
suatu wadah yang mampu menaungi
seluruh pemanfaatan bentuk sewa di
Indonesia.
Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi dalam bidang
pemasaran dan penjualan dalam
beberapa tahun terakhir berkembang
dengan pesatnya (Jauhari, 2010).
Dapat kita lihat berbagai macam
marketplace maupun platform lain

yang memasarkan berbagai jenis
produk sudah banyak bermunculan
di sekitar kita, bahkan telah
mendapat kunjungan jutaan orang
setiap bulannya. Adanya marketplace
seperti ini tidak lain adalah bertujuan
sebagai wadah atau media perantara
bertemunya penjual dan pembeli
untuk melakukan suatu transaksi jual
beli secara online atau yang sering
disebut e-commerce.
Terinspirasi dari konsep e-commerce,
sebagai upaya pemasaran
pemanfaatan bentuk sewa BMN,
penulis mencoba memberikan ide
untuk membuat sebuah marketplace
sebagai wadah publikasi sekaligus
menunjang berjalannya transaksi
sewa menyewa antara pihak
penyewa dengan pihak Satuan Kerja
selaku pengguna BMN yang dapat
terintegrasi untuk seluruh Indonesia.

Marketplace menurut Strauss
(2001) merupakan penggunaan
data elektronik dan aplikasi untuk
perencanaan dan pelaksanaan
konsepsi, distribusi dan harga
sebuah ide, barang dan jasa untuk
menciptakan pertukaran yang
memuaskan tujuan individu dan
organisasi.
Pembuatan Marketplace Sewa BMN
menjadi salah satu inovasi sebagai
upaya untuk meningkatkan PNBP
dari sektor Pemanfaatan Barang
Milik Negara dalam bentuk sewa.
Konsep marketplace Sewa BMN
yang digunakan merujuk pada
konsep e-marketplace secara
umum dengan objek dan jenis
transaksi Pemanfaatan BMN dalam
bentuk sewa sebagai produk yang
ditawarkan.
Marketplace Sewa BMN akan
didesain sebagai wadah elektronik
bagi transaksi antara pihak yang
menyewakan BMN dengan
pihak yang penyewa BMN secara
elektronik melalui internet (web
based). Adapun aktivitas utama
yang dilakukan adalah melakukan
pemesanan/booking sewa BMN.
2. Batasan Implementasi
Marketplace Sewa BMN
a) Periode Sewa
Marketplace Sewa BMN ini terbatas
hanya untuk Sewa tanah dan/atau
bangunan atau selain tanah dan/

atau bangunan dengan periode
sewa jam, harian, dan bulanan yang
penyewanya tidak pasti atau belum
ditentukan/ditetapkan oleh Pengelola
Barang.
b) Persyaratan Sewa
Sewa yang dapat dimasukkan sebagai
objek dalam marketplace Sewa
BMN adalah sewa tanah dan/atau
bangunan atau selain tanah dan/
atau bangunan yang telah dilakukan
Penetapan Status Pengunaan dan
telah mendapatkan persetujuan sewa
oleh Pengelola Barang.
B. Konsep Rancangan Sistem
Marketplace Sewa BMN
1. Analisis Proses Bisnis
Sama halnya seperti platform sewa
berbasis web lainnya, marketplace
Sewa BMN juga memiliki tahapan
alur proses data antara server, serta
website marketplace. Proses tersebut
dapat dilihat pada diagram alir
berikut ini.

Pada gambar tersebut terlihat bahwa
terdapat tiga user yang digunakan.
User admin yang sudah ditentukan
memiliki akses ke halaman web
marketplace BMN untuk mengelola
dan mengontrol database dan
tampilan website. Sedangkan user
pengguna barang akan memiliki

peran untuk mengelola data dan
informasi BMN yang disewakan pada
Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
masing-masing. Sedangkan untuk
calon penyewa, user digunakan untuk
dapat melihat informasi BMN yang
disewakan dalam web marketplace
sewa BMN.
2. Alur Sistem Booking Sewa
Pada bagian ini, akan dijelaskan
alur booking sewa BMN yang dapat
dilakukan oleh calon penyewa, yakni:
a. Calon penyewa membuka laman
web marketplace BMN dan memilih
kategori BMN yang ingin disewa
beserta lokasinya;
b. Calon penyewa memasukkan
tanggal dan periode booking dan
memastikan tanggal tersebut masih
kosong (belum ada sewa yang
terjadi);
c. Mengisi registrasi/identitas diri;
d. Setelah lengkap, akan muncul
tampilan konfirmasi booking untuk
dapat dilakukan pengecekan kembali
oleh calon penyewa;
e. Apabila seluruh data dan informasi
sudah benar, maka sistem akan
otomatis membaca booking sewa
BMN tersebut, mengubah status
pemesanan dan mengirimkan
notifikasi via email kepada pengguna
barang maupun calon penyewa;
f. Calon penyewa kemudian akan
diarahkan melalui link ke nomor
telepon atau WhatsApp person in
charge (PIC) pengguna barang
untuk melakukan konfirmasi terkait
pembayaran atau pengajuan request
lainnya;
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g. Proses pembayaran dilakukan
secara langsung kepada pengguna
barang.
Alur sistem booking sewa dapat
dilihat pada diagram berikut ini:

yang dipilih berdasarkan kebutuhan
dan efektivitas pada sistem. User
calon penyewa memiliki tujuh
fungsional, yaitu lihat kategori dan
lokasi, lihat tanggal booking, proses
booking, register identitas, lihat
detail transaksi, hapus transaksi
dan kirim notifikasi transaksi. User
pengguna barang memiliki lima
fungsional yaitu kelola kategori dan
lokasi, kelola tanggal booking, kelola
identitas, hapus transaksi dan kelola
notifikasi transaksi. Sedangkan user
admin memiliki satu fungsional
yaitu update, maintenance and
troubleshooting.

C. Fitur Web Marketplace Sewa
BMN

D. Konsep Tampilan Menu dalam
Web Marketplace

Untuk mengetahui apa saja yang
dapat dilakukan oleh user dalam
web marketplace ini, penulis
menggambarkan hubungan antara
fungsional dengan user yang terlibat
dalam sistem menggunakan use case
diagram berikut ini.

Menu yang ditampilkan pada web
marketplace harus dibuat lengkap
sesuai fungsional dengan desain
yang sederhana, mudah namun tetap
memiliki daya tarik. Berikut beberapa
konsep awal menu yang dapat
ditampilkan pada web marketplace
sewa BMN.

Tampilan dasar untuk data BMN
yang akan disewa meliputi nama
barang, kategori, lokasi, luas,
harga sewa, pengguna barang, dan
pengelola barang.

c. Menu Tanggal Booking
Di menu ini, akan ditampilkan
kalender yang berisi tanggal yang
available maupun tanggal yang
sudah dibooking oleh calon penyewa
lain.

d. Menu Register Identitas

a. Menu Kategori dan Menu Lokasi

Berdasarkan use case diagram
tersebut, terdapat tiga aktor atau user
yang terlibat. Terdapat dua belas
fungsional dalam website ini yang
memiliki hubungan sesuai dengan
fungsi dari masing-masing user
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Pada menu kategori, disajikan
kategori objek BMN yang akan
disewakan, sedangkan di menu
lokasi, disediakan nama pulau di
Indonesia yang berisi nama provinsi
yang berada di masing-masing pulau.
b. Menu Tampilan BMN yang
disewakan

Berisi template input identitas calon
penyewa yang terdiri dari nama,
alamat, jenis kelamin, pekerjaan,
nomor KTP, nomor Telepon, dan
alamat email.
e. Menu Konfirmasi Transaksi
Berisi detail informasi booking yang
dilakukan oleh calon penyewa untuk
memastikan bahwa data booking yang
dimasukkan sudah benar sebelum
menyetujui booking tersebut.

f. Link contact person PIC Pengelola
BMN
Setelah calon penyewa menyetujui
booking sewa BMN, maka otomatis
sistem akan mengirimkan detail
transaksi ke email pengguna barang
maupun calon penyewa, kemudian
server akan mengarahkan ke link
yang akan menghubungkan calon
penyewa ke PIC Pengguna Barang
untuk dapat melakukan transaksi
pembayaran maupun detail informasi
lain yang ingin ditanyakan.
E. Peran Marketplace Sewa BMN
Marketplace Sewa BMN terintegrasi
hadir sebagai bentuk publikasi
BMN yang dapat disewa masyarakat,
juga sebagai media transaksi online
untuk memudahkan calon penyewa
memilih dan melakukan pemesanan
sewa seluruh BMN yang ada di
Indonesia.
Ketika publikasi yang dilakukan
jauh lebih berkembang, jumlah
pasar akan meningkat, begitu juga
dengan tingkat permintaan sewa
BMN. Peningkatan ini menjadi kabar
baik bagi PNBP dari BMN, karena
semakin tinggi permintaan sewa
BMN, semakin banyak pula realisasi
PNBP dari BMN. Inilah yang
menjadi tujuan utama pembuatan
marketplace sewa BMN.
Selain itu, beberapa manfaat lain
adanya marketplace sewa BMN ini
bagi beberapa pihak diantaranya:
a. Manfaat bagi penulis

pengelolaan BMN terutama dalam
pemanfaatan BMN dalam bentuk
sewa serta sistem kerja marketplace.
2) Membantu edukasi dalam hal
pemanfaatan BMN dalam bentuk
sewa.
3) Meningkatkan sinergi dan
pelayanan dengan Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga serta
masyarakat.
b. Manfaat bagi Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga
1) Memberi peluang baru bagi
Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
untuk dapat memasarkan BMN yang
disewakan.
2) Mendapatkan pengetahuan,
pengalaman dan wawasan terkait
pemasaran BMN yang disewakan.
c. Manfaat bagi masyarakat
1) Membantu masyarakat yang
memiliki kebutuhan untuk
melakukan penyewaan

F. Kesimpulan
Marketplace Sewa BMN merupakan
sebuah media bisnis transaksi sewa
BMN secara elektronik dimana calon
penyewa dapat melihat, memilih
dan melakukan booking secara online
melalui website marketplace Sewa
BMN.
Tujuan utama dibuatnya marketplace
sewa BMN adalah sebagai media
publikasi serta untuk meningkatkan
PNBP dari sewa BMN melalui
kemudahan akses pemesanan sewa
BMN untuk calon penyewa dengan
Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
sebagai pengguna barang.
Website marketplace ini masih
sebatas konsep dan belum ada
realisasi pengerjaannya. Kedepannya,
diharapkan adanya pembahasan
terkait konsep marketplace ini sebagai
salah satu upaya dalam mewujudkan
peningkatan realisasi PNBP yang
berasal dari optimalisasi BMN dalam
bentuk pemanfaatan sewa.

2) Memudahkan masyarakat dalam
mencari kebutuhan sewa suatu
barang
3) Ikut serta menyumbang PNBP
untuk negara
d. Manfaat bagi negara
1) Memberikan kemudahan dalam
penyelenggaraan negara, terutama
dalam pengelolaan kekayaan negara
2) Menambah PNBP negara

1) Menambah pengetahuan
dan kemampuan penulis dalam
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PENERAPAN PENDEKATAN SOCIAL
RETURN ON INVESTMENT (SROI)
GUNA MENGUKUR DAMPAK SOSIAL
DAN EKONOMI PEMANFAATAN
ASET DALAM MENDUKUNG
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Penulis: Agus Budianta - Kanwil DJKN Kalimantan Barat
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P

emerintah telah mengeluarkan
kebijakan program pemulihan
ekonomi nasional yang
bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi para pelaku
usaha dalam menjalankan usaha.
Pemerintah berperan sebagai
katalisator agar dapat memacu
masyarakat dan pelaku usaha
untuk bangkit bersama hadapi
dampak pandemi ini yang telah
mempengaruhi berbagai sektor
kehidupan antara lain sektor
kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Risiko ketidakpastian akan terus
dihadapi paling tidak sampai dengan
vaksin virus corona ditemukan
Negara menghadapi masa yang
penuh tantangan. Dalam konteks
pemanfaatan aset maka diharapkan
aset dapat memberikan kontribusi
nyata guna mendukung pemulihan
ekonomi nasional. Setiap pihak
harus senantiasa mendukung
setiap upaya agar aset tersebut
dapat dikelola secara strategis, dan
terintegrasi dengan melibatkan
seluruh stakeholder untuk dapat
memaksimalkan manfaat,
mengurangi resiko dan mampu
mendukung pemberian layanan
ke masyarakat secara
berkelanjutan.
Kepedulian serta
kesadaran atas
manajemen aset
sangat dibutuhkan
agar pengelolaan
aset dapat optimal
guna mendukung
pemulihan ekonomi

nasional. Karena itu, perlu strategi
yang tepat dalam manajemen aset
dengan melakukan upaya perbaikan
pengelolaan aset dengan berorientasi
manajemen aset berkelanjutan yang
mampu mengoptimalkan nilai aset
dimaksud.
Manajemen aset berkelanjutan
merupakan tantangan DJKN
sebagai manajer aset yang unggul
(distinguished asset manager) dalam
mewujudkan kondisi paripurna
dimana kekayaan negara dikelola
secara optimal serta berkelanjutan,
instrumental dalam keuangan negara
dan kontributif dalam perekonomian.
Terlaksananya manajemen aset
dan investasi berkelanjutan
(sustainability) yang terintegrasi dan
adaptif merupakan salah satu kondisi
yang dikehendaki dalam Roadmap
DJKN tahun 2019-2028.
DJKN selaku pengelola aset memiliki
peran penting dalam mendukung
pembangunan nasional melalui
pengelolaan BMN. Berdasarkan
data pada LKPP audited, aset tetap
dalam neraca selalu mengalami
peningkatan sebagaimana dapat
digambarkan pertumbuhannya
sebagai berikut:

Berdasarkan gambar tersebut
menunjukkan peningkatan yang
signifikan pada neraca tahun 2019
karena adanya revaluasi BMN.
Aset tetap tersebut sebagian besar
berada pada Pengguna Barang
sehingga harus ada komitmen dan
pemahaman yang sama terkait
pengelolaan BMN dari Pengguna
Barang dan Pengelola Barang. BMN
tersebut harus digunakan dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga. Karena itu,
apabila terdapat BMN yang tidak
digunakan untuk melaksanakan
tugas dan fungsi maka perlu
dilakukan optimalisasi nilai agar
memberikan manfaat ekonomi
dan/atau sosial kepada negara dan
masyaraakat.
Pemerintah senantiasa berupaya
mengoptimalkan kontribusi PNBP
dalam APBN sebagai wujud manfaat
ekonomi dari pengelolaan BMN.
Dalam LKPP, PNBP pengelolaan
BMN merupakan bagian dari PNBP
lainnya. Berdasarkan data LKPP
2019, komposisi realisasi PNBP
tahun 2019 diketahui bahwa
PNBP lainnya masih memberikan
kontribusi yang relatif kecil yaitu
sebesar Rp124,57 triliun atau 6,35
% dari keseluruhan realisasi
penerimaan negara sebesar
Rp1.960 triliun. Realisasi
pendapatan PNBP lainnya
tahun 2019 turun sebesar
3,7% dibandingkan dengan
realisasi tahun anggaran 2018.
Komposisi realisasi Pendapatan
Negara Tahun Anggaran 2019
dapat dilihat pada gambar
berikut:
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Pengelolaan BMN belum
memberikan kontribusi yang optimal
bagi negara, bisa jadi dikarenakan
manajemen aset dalam pengelolaan
BMN belum diimplementasikan
secara maksimal oleh Kementerian/
Lembaga. Permasalahan dalam
optimalisasi PNBP antara lain masih
terdapat ego sektoral dan seringkali
Pengguna Barang merasa bangga
dengan memiliki aset yang besar dan
reisisten terkait pengelolaan BMN
padahal semakin besar aset yang
tercatat pada neraca maka menuntut
semakin besar tanggung jawab yang
diemban. Bisa jadi terdapat aset idle
pada Pengguna Barang akan tetapi
enggan untuk mengungkapkan
sebagai BMN idle.
Dalam Roadmap DJKN 20192028 disebutkan bahwa dalam
rangka mewujudkan terlaksananya
manajemen aset dan investasi
berkelanjutan (sustainability) yang
terintegrasi dan adaptif maka
disusun sasaran strategis antara lain
terwujudnya target aspek lingkungan
melalui proses bisnis yang
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi
sumber daya dan ramah lingkungan,
terwujudnya target aspek sosial, serta
terwujudnya aspek ekonomi. Sasaran
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strategis terwujudnya aspek sosial
perlu kiranya mendapat perhatian
sesuai dengan perkembangan dalam
manajeman aset dimana indikator
capaian/program kegiatannya
antara lain terwujudnya pedoman
analisis aspek sosial dan terwujudnya
hasil analisis aspek sosial sebagai
akibat/dampak dari pembangunan/
keberadaan suatu aset/investasi.

Penekanan empat prinsip utama
dalam manajeman aset menurut
The International Organization for
Standardization (ISO) yaitu pertama,
aset diadakan guna memberikan
“nilai” bagi negara. Karena itu,
manajemen aset tidak hanya fokus
pada aset itu namun pada nilai yang
dapat diberikan kepada negara dan
masyarakat.

Pendekatan SROI merupakan salah
satu pendekatan yang digunakan
untuk mengukur nilai manfaat yang
dirasakan oleh stakeholder dilihat
dari aspek utama yaitu ekonomi,
sosial dan lingkungan. Dalam artikel
ini akan diuraikan terkait penerapan
pendekatan SROI dalam rangka
mewujudkan manajemen aset
berkelanjutan.

Kedua, manajemen aset
menyelaraskan dalam pengambilan
keputusan terkait teknis, keuangan,
perencanaan dan aktivitas atas aset
tersebut sehingga memunculkan
interaksi yang efektif dan efisien.
Ketiga, manajemen aset menjamin
bahwa aset akan memberikan
nilai yang akan diperoleh negara.
Keempat, kepemimpinan dan budaya
kerja sangat menentukan realisasi
dari nilai aset negara tersebut dalam
mencapai tujuan.

Pembahasan
a. Prinsip Utama Manajemen Aset
DJKN dihadapkan pada bagaimana
agar pengelolaan aset negara dapat
lebih optimal, efektif dan efisien
sehingga mampu mendukung
pemulihan ekonomi nasional? Kunci
dari manajemen aset adalah dengan
mengoptimalkan “nilai” dari aset
dan memahami siklus aset tersebut.
Hal ini berarti bahwa aset negara
harus dipandang tidak hanya sebagai
“benda mati” tetapi harus dipandang
sebagai suatu barang yang memiliki
life cycle dan akan memberikan
dampak bagi negara dalam mencapai
tujuan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, manajemen aset negara
menitikberatkan bagaimana negara
memperoleh nilai tertentu dalam
kaitannya dengan tujuan tersebut.

Manajemen aset berkelanjutan
menjadi hal yang penting sehingga
perlu didukung data dan informasi
untuk perencanaan jangka panjang
guna mencapai tujuan strategis
secara berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek sosial,
ekonomi/finansial dan lingkungan.
Pengelola Barang dan Pengguna
Barang berperan penting dalam
rangka implementasi manajemen
aset yang berkelanjutan.
Empat pinsip tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:

“nilai” yang optimal.
b. Manajemen Aset
Berkelanjutan

Komitmen pimpinan, keterlibatan
seluruh stakeholder dan budaya
kerja terkait manajemen aset harus
ditingkatkan dan diselaraskan
sehingga mampu mendukung
organisasi. Pengambilan keputusan
atas manajemen aset dilakukan
secara menyeluruh dengan
mempertimbangkan keberlanjutan
dari manfaat/dampak yang peroleh
dari aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan.
Perubahan paradigma output
based menjadi outcomes based
telah menjadi tuntutan dalam
merespon perkembangan dalam
pengelolaan BMN. Aspek manfaat/
dampak yang mampu dihasilkan
dari pembangunan/keberadaan
BMN perlu dilakukan analisis secara
optimal karena bisa jadi manfaat/
dampak inilah yang akan membuat
perbedaan melalui penciptaan
nilai tambah atas pembangunan/
keberadaan BMN yang dirasakan
oleh stakeholder. Aspek sosial ini
akan menjadi perhatian atau isu-isu
publik dimana saat ini masyarakat
mulai fokus pada isu-isu pemerataan
kekayaan, kelestarian lingkungan
hidup, ekonomi berkelanjutan dan
kesetaraan sosial. Pada kondisi
pemulihan ekonomi nasional saat
ini, BMN dituntut untuk mampu
berperan dalam setiap upaya
pemerintah dengan menciptakan

Manajemen aset
berkelanjutan menjadi
hal yang penting sehingga
perlu didukung data
dan informasi untuk perencanaan
jangka panjang guna mencapai
tujuan strategis secara berkelanjutan
dengan memperhatikan aspek sosial,
ekonomi/finansial dan lingkungan.
Pengelola Barang dan Pengguna
Barang berperan penting dalam
rangka implementasi manajemen
aset yang berkelanjutan. Semua
masalah eksternal dan internal yang
mempengaruhi pencapaian tujuan
dan sistem manajemen aset harus
diidentifikasi.
DJKN selaku Pengelola Barang
berperan penting dan sebagai aktor
dalam manajemen aset sehingga
harus mampu menyelaraskan dan
mengkomunikasikan pentingnya
manajemen aset berkelanjutan.
Aspek sosial dan lingkungan menjadi
hal yang penting untuk diperhatikan
dalam mewujudkan manajemen aset
berkelanjutan.
c. Dampak
Tuntutan masyarakat atas pelayanan
publik semakin meningkat terutama
pada kondisi saat ini. Hal ini
juga didukung dengan kemajuan
teknologi informasi dimana
masyarakat saling terhubung
sehingga membentuk connected
society sehingga informasi semakin
mudah diperoleh dan disebarkan.

Masyarakat menuntut adanya
transparansi dan akuntabilitas atas
kinerja pemerintah dalam hal ini
terkait pengelolaan BMN untuk
dapat menjelaskan manfaat yang
akan diperoleh dari aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan.
Pada dasarnya pembangunan/
keberadaan BMN tersebut
diharapkan dapat menciptakan
nilai atas uang negara yang telah
diinvestasikan (value for money).
Hal ini menjadi tantangan bagi
DJKN dalam pengelolaan BMN
sehingga tidak hanya aspek ekonomi
saja namun juga harus dapat
mewujudkan manfaat sosial dan
lingkungan. Sebagai contoh dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28
tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27
tahun 2014 tentang Pengelolaan
BMN/D diatur terkait dengan hibah
BMN dengan menambahkan Desa
sebagai pihak penerima hibah.
Dalam memberikan persetujuan
hibah tentu seringkali dihadapkan
pada pihak mana yang paling berhak
mendapat hibah tersebut. Karena
itu, harus dilakukan analisis pihak
mana yang akan menerima hibah
sehingga dapat memberikan outcome
yang paling besar bagi negara dan
masyarakat.
Dampak perlu dilakukan pengukuran
karena akan merefleksikan
perubahan positif yang benarbenar dirasakan dan memperbaiki
kehidupan masyarkat/penerima
manfaat ke arah yang lebih baik.
Hal ini akan menjadi tambahan
data dan informasi dalam
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pengambilan keputusan pengelolaan
BMN. Pengelolaan BMN dapat
digambarkan sebagai suatu alur yang
tersusun dari berbagai komponen
yaitu konteks, input, proses,
output dan outcome. Hubungan
kelima komponen tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut
Komponen tersebut saling
mempengaruhi antara satu dengan

atau manfaat yang diperoleh dari
pembangunan/keberadaan BMN.
Vanclay 2003 (dalam Donnie,2018)
berpendapat bahwa dari sudut
pandang sosial, cara yang mudah dan
sesuai untuk mengkonseptualisasikan
dampak sosial adalah sebagai
perubahan pada satu atau beberapa
hal antara lain terkait cara hidup
seseorang, budaya, komunitas,
lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan, hak
pribadi dan hak milik,
serta persepsi akan masa
depan.
d. Pendekatan SROI

lainnya. Dimana, konteks akan
berpengaruh pada input, input
berpengaruh pada proses, proses
berpengaruh pada output, dan output
akan berpengaruh terhadap outcome.
Konteks dalam hal pengelolaan BMN
antara meliputi perubahan teknologi,
nilai dan harapan masyarakat
terhadap pengelolaan yang lebih
baik, kebijakan pemerintah (desa
sebagai satu entitas, pemindahan
ibukota negara dan lainnya), tuntutan
ekonomi dan globalisasi. Outcome
sebagai dampak yang dihasilkan dari
pembangunan/keberadaan BMN
akan menjadi perhatian penting
dalam pengelolaan BMN.
Dalam analisis aspek sosial maka
diperlukan kriteria terkait dampak
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Pengukuran dampak
menjadi hal yang
utama dalam rangka
mewujudkan manajemen
aset yang berkelanjutan.
Pendekatan SROI
dapat digunakan untuk
mengukur nilai manfaat yang
dirasakan oleh seluruh stakeholder
pengelolaan BMN dan dilihat dari
tiga aspek utama manajemen aset
berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial
dan lingkungan.
Pendekatan SROI mendukung
terwujudnya sustainable development
karena setiap program/proyek akan
diukur efektivitasnya mengacu pada
dampak yang dihasilkan setelah
program/proyek tersebut berjalan
(Purwohadi,2016). Pendekatan ini
mirip dengan Return on Investment
(ROI) namun dalam perhitungan
SROI dilakukan pengukuran aspek
yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial
dan lingkungan.

Analisis SROI mengintegrasikan
manfaat ekonomi dan sosial
dalam pengambilan keputusan
pemanfaatan BMN yang memberikan
produktivitas yang maksimal
dengan rasio yang dihitung dengan
persamaan sebagai berikut:
NPV of Benefits merupakan total
outcome dari seluruh aspek yang
dihasilkan oleh adanya suatu

pengelolaan BMN yang dilihat dari
tiga aspek yaitu ekonomi, sosial
dan lingkunga. NPV of Investment
merupakan keseluruhan input
yang telah dikeluarkan. Input
yang diperhitungkan tidak hanya
dalam bentuk uang namun juga
termasuk waktu dan barang yang
telah dikeluarkan berkaitan dengan
pengelolaan BMN tersebut.
d.1 Manfaat SROI
SROI memiliki keunggulan strategis
dengan memberikan analisis
yang lebih komprehensif dan
implementatif dengan memetakan
bagaimana suatu perubahan terjadi
karena adanya pengelolaan BMN
dan seberapa besar perubahan
tersebut. Penerapan SROI dalam
pengelolaan BMN akan memberikan
manfaat yang besar terutama dalam
rangka mendukung pemulihan
ekonomi nasional antara lain
terkait pengambilan keputusan,
merefleksikan tujuan organisasi,
akuntabilitas bagi stakeholder,
alokasi sumber daya, komunikasi

yang transparansi, perbaikan
dan pengawasan kinerja, analisis
kuantitatif atas dampak, penyediaan
layanan yang lebih efektif, integritas,
kredibilitas dan kegunaan informasi

perubahan harus dapat dieksplorasi
dan diidentifikasi agar setiap dampak
yang dihasilkan dapat dinilai.

Penerapan SROI dalam pengelolaan
BMN akan semakin relevan
dengan berbagai manfaat yang
akan diperoleh tersebut. Efektifitas
pengelolaan BMN tidak hanya
diukur melalui output namun
lebih jauh lagi yaitu seberapa besar
dampak yang dapat dirasakan oleh
stakeholder. Sebagai contoh, dalam
rangka perencanaan kebutuhan
atau pembangunan BMN, dapat
dilakukan perhitungan dengan
SROI sehingga keputusan yang
akan diambil didasarkan pada
manfaat yang akan dihasilkan dan
dapat digunakan untuk memilih
prioritas dalam investasi aset yang
akan dilakukan oleh pemerintah.
Pengambilan keputusan akan
dilakukan secara baik dengan
didukung analisis dampak yang
diukur secara obyektif dan faktual
seberapa besar perubahan yang
terjadi dari setiap rupiah yang
dibelanjakan.

Stakeholder ini menjadi penting
karena merekalah yang mengalami
perubahan dan merasakan
dampaknya.

d.2 Prinsip-prinsip SROI

Hal ini berarti bahwa dalam
kaitannya dalam
pengelolan BMN
maka perhitungan
SROI hanya boleh
mengklaim nilai yang
mereka ciptakan,
bukan disebabkan
oleh faktor atau
kegiatan lain yang tidak
direncanakan namun
justru memberikan nilai

Pendekatan SROI dapat
diimplementasikan dalam
pengelolaan BMN dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip
SROI agar analisis yang dilaksanakan
lebih kredibel dan reliable
(Purwohedi, 2016). Prinsip-prinsip
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Memahami apa yang berubah
Prinsip ini memastikan bahwa setiap

2. Mengikutsertakan pemangku
kepentingan (stakeholder)

3. Memberi nilai pada sesuatu yang
penting
Prinsip ketiga ini menitikberatkan,
bagaimana mengukur dampak dalam
satuan moneter (uang). Penentuan
nilai hanya pada hal-hal yang
berarti atau penting bagi tiap-tiap
stakeholder dan dengan bukti konkret
yang menunjukkan bahwa dampak
tersebut memang benar terjadi.
4. Hanya mengikutsertakan yang
materiil
Dalam prinsip yang keempat terkait
materiil ini mengandung arti pada
dua hal yaitu 1) perubahan yang
dirasakan signifikan dan 2) manfaat
atau dampak dirasakan oleh sebagian
besar penerima manfaat.
5. Jangan berlebihan

tambah.
6. Transparan
Transparansi merupakan unsur
terpenting dalam SROI. Stakeholder
dilibatkan dalam proses dan setiap
dampak yang dihitung harus
memiliki dasar.
7. Verifikasi hasil
Setiap hasil yang diperoleh dilakukan
verifikasi berdasarkan data-data yang
telah dikumpulkan. Proses verifikasi
dapat dilakukan dengan melibatkan
stakeholder atau ahli sehingga hasil
analisis SROI kredibel dan dapat
digunakan dalam pengambilan
keputusan.
d.3 Tahapan SROI
Pendekatan SROI memiliki enam
tahapan implementasi yang akan
dilakukan sehingga diperoleh hasil
perhitungan dampak dan dapat
digunakan dalam pengambilan
keputusan. Pendekatan SROI
dilakukan untuk mengukur nilai
yang diciptakan atas pembangunan
atau keberadaan BMN dilihat dari
tiga aspek yaitu aspek ekonomi,
aspek sosial dan aspek lingkungan.
Tahapan analisis SROI adalah
sebagai berikut:
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menjadi panduan dalam pengelolaan
BMN terutama dalam rangka
mendukung pemulihan ekonomi
nasional.
Total input dari pembangunan
atau keberadaan BMN dihitung
dan selanjutnya nilai setiap
manfaat dihitung setelah dilakukan
penyesuaian serta dihitung nilai
kininya. Dan pada tahapan terakhir
adalah pelaporan dimana hasil
analisis SROI dapat memastikan
bahwa semua tahapan telah
dikomunikasi secara transparan
dengan stakeholder dan dapat
dimanfaatkan rangka pengambilan
keputusan terkait pengelolaan BMN.
d.4 Penerapan Pendekatan SROI
Manajemen aset berkelanjutan
dengan memperhatikan aspek
sosial, ekonomi dan lingkungan
telah menjadi tantangan dalam
pengelolaan BMN. Penerapan
SROI dalam pengelolaan BMN
memerlukan kepedulian dan
kesadaran bersama sehingga dapat
dilaksanakan secara optimal, efektif
dan efisien. Beberapa hal yang
menjadi tantangan dalam penerapan
pendekatan SROI guna mendukung
manajemen aset berkelanjutan yaitu:
1. Relaksasi Peraturan
Pengelolaan BMN terus mengalami
perkembangan dan tuntutan
masyarakat akan transparansi
serta akuntabilitas juga semakin
meningkat, karena itu perlu
dipertimbangkan untuk disusun
pedoman analisis aspek sosial dengan
pendekatan SROI sehingga dapat
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2. Digital Mindset
Digital mindset merupakan sikap dan
perilaku yang memungkinkan orang
dan organisasi untuk memahami
suatu peluang dalam pengelolaan
aset sehingga bukan hanya
kemampuan untuk menggunakan
teknologi. Digital mindset dalam
pengelolaan aset akan memberikan
arti yang lebih luas dari hanya
merubah layanan menjadi online
namun bagaimana mengintegrasikan
seluruh area layanan sehingga
menghasilkan perubahan proses
bisnis dan mampu menciptakan
“nilai” serta memberikan dampak
yang besar kepada masyarakat.
Kolaborasi dan sinergi antar pihak
terkait akan lebih mengoptimalkan
pengelolaan aset dengan solusi yang
inovatif dan disruptif.
3. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka penerapan analisis
SROI tersebut maka DJKN selaku
Pengelola Barang menentukan dan
menyediakan sumberdaya yang
kompeten. Komitmen, kemampuan,
pengetahuan, pemahaman atas
kebijakan dan konteks sesuai dengan
peran dan tanggung jawabnya akan
sangat mendukung keberhasilan
manajemen aset berkelanjutan.
4. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan pengelolaan
BMN didasarkan pada informasi
yang komprehensif dengan

melibatkan stakeholder. Pengambilan
keputusan harus dilakukan dengan
berbasis pada data dan informasi
yang mendukung manajemen aset
yang berkelanjutan. Data yang
tersedia akan mendorong pemikiran
yang holistic dan kolaboratif
dengan keterlibatan seluruh pihak.
Pendekatan SROI merefleksikan
keterlibatan stakeholder dalam
menciptakan nilai dari pengelolaan
BMN. Selain itu, peran pengawasan
dan pengendalian BMN menjadi
sesuatu yang krusial guna
mendukung manajemen aset yang
berkelanjutan.
KESIMPULAN
Pandemi telah memberikan dampak
ke hampir seluruh sektor kehidupan.
Pemerintah dihadapkan pada
tantangan untuk dapat menangani
pandemi dan tetap berupaya
perekonomian tetap dapat berjalan
serta produktivitas masyarakat
dapat pulih kembali. Salah satu
peran DJKN dalam pemulihan
ekonomi naasional adalah dengan
pengelolaan Barang Milik Negara
yang diharapkan dapat memberikan
manfaat ekonomi dan sosial kepada
negara dan masyarakat. Dalam
Roadmap DJKN 2019-2028
telah disebutkan bahwa dalam
rangka mewujudkan terlaksananya
manajemen aset dan investasi
berkelanjutan (sustainability) yang
terintegrasi dan adaptif maka
disusun sasaran strategis antara lain
terwujudnya target aspek lingkungan
melalui proses bisnis yang
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi
sumber daya dan ramah lingkungan,

terwujudnya target aspek sosial, serta
terwujudnya aspek ekonomi.
DJKN dituntut untuk dapat
mewujudkan manajemen
aset berkelanjutan dengan
memperhatikan tiga aspek utama
yaitu aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan. Perubahan paradigma
output based menjadi outcomes
based telah menjadi tuntutan dalam
merespon perkembangan dalam
pengelolaan BMN. Aspek manfaat/
dampak yang mampu dihasilkan dari
pembangunan/keberadaan BMN
belum dilakukan analisis secara
optimal padahal bisa jadi manfaat/
dampak inilah yang akan membuat
perbedaan melalui penciptaan
nilai tambah atas pembangunan/
keberadaan BMN yang dirasakan
oleh stakeholder.
Aspek sosial ini akan menjadi
perhatian atau isu-isu publik yang
diantaranya menuntut kelestarian
lingkungan hidup, ekonomi
berkelanjutan dan kesetaraan sosial.
Penerapan pendekatan SROI dapat
digunakan DJKN dalam melakukan
analisis aspek sosial. SROI
merupakan salah satu pendekatan
yang digunakan untuk mengukur
nilai manfaat yang dirasakan oleh
stakeholder dilihat dari aspek
utama yaitu ekonomi, sosial dan
lingkungan.
Penerapan SROI dapat menciptakan
proses yang lebih transparan dan
akuntabel bagi seluruh stakeholder
atas pembangunan atau keberadaan
BMN. Setiap rupiah yang
dibelanjakan dalam pengelolaan

BMN dapat dipertanggungjawabkan
outcomenya sehingga diharapkan
dapat mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Tantangan
dalam penerapannya antara lain
terkait peraturan pengelolaan BMN,
digital mindset, SDM dan proses
pengambilan keputusan sehingga
harus diselaraskan agar mampu
mendukung setiap upaya dalam
pemulihan ekonomi nasional.
Pendekatan SROI memberikan
gambaran secara efektif dari
pengelolaan BMN melalui perspektif
dampak. Penerapan SROI dalam
pengelolaan BMN memerlukan
kepedulian dan kesadaran bersama
sehingga pengelolaan BMN dapat
dilaksanakan secara optimal,
efektif dan efisien. Kepedulian
serta kesadaran tersebut sangat
dibutuhkan agar pengelolaan BMN
dapat optimal yang pada akhirnya
akan mendukung pemulihan
ekonomi nasional dan mewujudkan
kesejahteraan rakyat untuk Indonesia
maju.
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nergi merupakan hal
yang sangat krusial dalam
kehidupan kita seharihari. Sedari membuka mata dan
mengawali hari, aktivitas manusia
tidak pernah lepas dari kebutuhan
dan penggunaan energi. Mulai
dari menyalakan lampu kamar,
berkendara di jalanan, menggunakan
ponsel hingga menggunakan
berbagai peralatan elektronik untuk
berbagai keperluan. Energi juga
berperan penting dalam menyokong
perekonomian suatu negara. Tanpa
energi, bisa dikatakan perekonomian
suatu negara akan mati.
Dari sejak pertama kali ditemukan
hingga saat ini, energi berbahan
bakar fosil masih menjadi primadona
yang digunakan untuk memutar roda
perekonomian di seluruh negeri.
Energi berbahan bakar fosil yang
sangat familiar dan sudah sangat kita
kenali adalah minyak dan gas bumi
(migas). Migas merupakan sumber
energi yang tidak dapat diperbaharui.
Sumber energi ini dapat ditemukan
di bawah tanah yang kita pijak atau
di dasar lautan yang kita seberangi.
Sumber migas harus dicari, diambil,
lalu diolah, untuk selanjutnya
digunakan dalam berbagai aktivitas
kehidupan manusia. Minyak bumi
akan diolah dan digunakan sebagai
bahan bakar kendaraan atau mesin,
sedangkan gas bumi digunakan
untuk berbagai kebutuhan, mulai
dari pembangkit listrik, pabrik
pupuk, hingga industri pengolahan
produk makanan- minuman dan
pembuatan keramik. Meski energi
terbarukan perlahan hadir menjadi
penantang cilik, eksistensi minyak

dan gas bumi sebagai sumber
energi utama masih belum dapat
tertandingi.
Indonesia sempat terkenal sebagai
produsen dan eksportir minyak
bumi tersohor di dunia. Pada masa
jayanya, sekitar periode 1970-1990,
produksi minyak bumi Indonesia
pernah mencapai 1,3 juta hingga
1,6 juta barel per hari (bph). Bahkan
menurut data BP World Statistic
pada tahun 2012, produksi minyak
bumi Indonesia pernah mencapai
1,65 juta bph pada tahun 1977.
Dari sisi penerimaan negara,
industri migas nasional kala itu juga
memberikan sumbangsih yang besar
kepada APBN. Hasil riset ReforMiner
Institute menyatakan bahwa pada
periode 1970-1990, sektor migas
nasional memberikan kontribusi
sebesar 62,88 persen terhadap
penerimaan negara. Nilai ekspor
migas Indonesia saat periode itu pun
mencapai US$ 20,66 miliar.
Namun kini, keadaan sudah jauh
berubah. Selepas tahun 1995,
produksi minyak bumi Indonesia
mulai menurun. Saat ini Indonesia
malah harus mengimpor minyak
bumi untuk menyokong kebutuhan
energi dalam negeri. Hal tersebut
dilakukan karena Indonesia sudah
tidak mampu lagi memenuhi
kebutuhan minyak nasional. Data
Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas) Tahun 2019
menyebut bahwa produksi minyak
bumi Indonesia hanya 745,1 ribu
bph. Angka itu jauh dari kebutuhan
minyak nasional yang mencapai 1,8

juta bph. Alhasil, untuk menutupi
defisit tersebut, mau tak mau
Indonesia harus mengimpor minyak
bumi. Bahkan sejak tahun 2004,
Indonesia telah menyandang status
sebagai importir neto minyak bumi.
Defisit antara produksi dan konsumsi
minyak mentah Indonesia makin
membesar dari tahun ke tahun.
Berdasarkan publikasi dari British
Petroleum Statistical Review tahun
2019, surplus minyak mentah
Indonesia terakhir terjadi sebesar
100 ribu bph pada tahun 2002,
yakni dengan produksi 1,3 juta bph
dan konsumsi 1,2 juta bph. Pada
tahun 2005, Indonesia defisit 200
ribu bph, meningkat menjadi 400
ribu bph pada tahun 2010 hingga
akhirnya defisit 1,1 juta bph pada
akhir tahun 2019.
Secara alami, produksi minyak
bumi semakin lama akan semakin
menurun. Laju penurunan produksi
alami lapangan minyak dan gas di
Indonesia sangat tinggi, rata-rata
mencapai 28 persen tiap tahun.
Hal ini disebabkan karena kondisi
blok migas di Indonesia yang sudah
tua. Disebut “tua” karena lapangan
tersebut telah memproduksi migas
selama lebih dari 30 tahun. Tak
hanya itu, pasca penemuan minyak
di lapangan Banyu Urip pada 2001
yang membukukan cadangan 450
juta barel, belum ada lagi penemuan
lapangan dengan cadangan yang
besar. Alhasil, cadangan minyak
terbukti di Indonesia dari tahun ke
tahun semakin tipis.
Lapangan migas di Indonesia
terbagi atas beberapa wilayah kerja
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(WK) migas. WK migas adalah
wilayah kerja yang telah disetujui
oleh Kementerian ESDM untuk
dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS). Menurut data
dari Laporan tahunan SKK Migas
tahun 2019, total WK migas yang
beroperasi di Indonesia hingga
31 Desember 2019 berjumlah
199 WK dengan rincian 105 WK
Onshore, 63 WK Offshore, dan 30
WK Onshore/Offshore. Dari 199 WK
tersebut, terdapat 92 WK Eksploitasi,
77 WK Eksplorasi, dan 30 WK
Hidrokarbon Non-Konvensional.
Dari total 199 WK, hanya 16 WK
Eksplorasi yang menggunakan
kontrak Gross Split atau sekitar 8
persen. Hal ini menandakan bahwa
92 persen WK yang beroperasi di
Indonesia masih menggunakan
skema kontrak kerja sama (KKS).
Dalam skema KKS, terdapat cost
recovery atau penggantian biaya
operasi oleh pemerintah Indonesia
yang menjadi salah satu komponen
utama dari skema kontrak tersebut.
Semakin besar cost recovery,
semakin kecil penerimaan negara.
Dalam laporan tahunan SKK
Migas, selama tahun 2019 telah
terealisasi investasi oleh industri
hulu migas sebesar US$12,2 miliar
dengan pengembalian biaya operasi
kepada Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) mencapai US$10,9
miliar. Investasi yang dianggarkan
dan dibelanjakan bertujuan
untuk mempertahankan profil
produksi migas nasional, sehingga
penggunaannya diprioritaskan
untuk mendukung kegiatan
produksi, melakukan kerja ulang dan
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perawatan sumur, serta melakukan
kegiatan pemeliharaan fasilitas
produksi.
Berurusan dengan lapangan migas
tua dan cost recovery pada skema
KKS dalam industri hulu migas di
Indonesia memunculkan peluang
sekaligus tantangan, baik bagi KKKS
maupun pemerintah Indonesia.
Bagi KKKS, peluang dan tantangan
ketika berurusan dengan lapangan
migas tua adalah bagaimana KKKS
sebagai operator wilayah kerja dapat
merencanakan dan mengerjakan
hal-hal yang belum dikerjakan oleh
KKKS sebelumnya sebagai operator
terdahulu, memaksimalkan hasil
perbaikan sumur dan reservoir,
memperlambat laju penurunan
produksi, dan beroperasi lebih
efektif dan efisien agar pendapatan
KKKS dapat meningkat. Bagi
pemerintah Indonesia, peluang
dan tantangan ketika berurusan
dengan cost recovery pada skema
KKS adalah bagaimana dapat
menekan besaran cost recovery atau
penggantian biaya operasi sehingga
penerimaan negara dapat meningkat.
Apakah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) dapat
ikut berkontribusi dalam menjawab
peluang dan tantangan tersebut?
Ya, DJKN dapat berperan besar
dalam menjawab tantangan tersebut
melalui kebijakan pengelolaan
Barang Milik Negara Hulu Minyak
dan Gas Bumi (BMN hulu migas)
yang lebih inovatif. DJKN sebagai
Pengelola Barang sangat perlu
mendorong Kementerian ESDM
sebagai Pengguna Barang dan SKK
Migas sebagai Kuasa Pengguna

Barang untuk lebih inovatif dalam
melakukan pengelolaan BMN
hulu migas. Dengan begitu,
diharapkan signifikansi BMN dalam
mewujudkan operasi produksi
migas yang lebih efektif dan efisien
akan jauh lebih meningkat serta
besaran cost recovery akan dapat
ditekan sehingga penerimaan negara
melalui PNBP Lifting Migas dapat
meningkat. Dorongan seperti apa
yang perlu dilakukan oleh DJKN
selaku Pengelola Barang kepada
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (KESDM) selaku
Pengguna Barang dan SKK Migas
selaku Kuasa Pengguna Barang
dalam pengelolaan BMN hulu
migas? Sebelum membahasnya
lebih jauh, mari kita bahas terlebih
dahulu konsep umum dari BMN
hulu migas dan kondisi pengelolaan
BMN hulu migas saat ini. BMN
hulu migas merupakan barang yang
menjadi milik atau kekayaan negara
yang berasal dari KKKS. Dengan
kata lain, semua barang yang dibeli
atau diperoleh oleh KKKS dalam
rangka pelaksanaan kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi serta sisa
operasi dan sisa produksi sebagai
pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
antara KKKS dengan Pemerintah,
merupakan BMN hulu migas. Dalam
laporan tahunannya, SKK Migas
menyatakan bahwa dalam rangka
mendukung efisiensi pengembalian
biaya operasi (cost recovery), selama
tahun 2019 telah dilakukan
optimalisasi aset BMN hulu migas
melalui beberapa mekanisme di
antaranya Transfer dan Pinjam
Pakai Barang Milik Negara dengan

nilai US$ 68,6 juta, Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui
pemanfaatan BMN hulu migas
oleh Pihak Lain di luar industri
Hulu Minyak dan Gas Bumi serta
optimalisasi aset dari BMN berupa
Material Persediaan Kontraktor KKS
yang sudah terminasi total dengan
nilai US$ 3,1 juta, serta pemanfaatan
aset bersama dengan nilai US$
5,96 juta yang secara keseluruhan
berkontribusi pada penghematan
biaya sekitar US$77 juta. Namun
jika penghematan tersebut
diperbandingkan dengan besaran
biaya operasi yang dikembalikan
kepada KKKS (cost recovery),
maka rasionya masih sangat kecil,
yaitu sekitar 0,7 persen. Seiring
dengan semakin tuanya lapangan
minyak dan gas bumi di Indonesia
serta belum dapat ditemukannya
cadangan migas yang signifikan,
upaya menahan laju penurunan
produksi alamiah menjadi salah satu
upaya yang genting untuk dilakukan
dalam rangka menjaga ketahanan
produksi migas. Perlu dilakukan
terobosan kegiatan produksi yang
inovatif dan berdampak langsung
terhadap keberlangsungan produksi
migas. Berdasarkan laporan SKK
Migas tahun 2019, laju penurunan
produksi alamiah dapat ditahan
sebesar 3 hingga 5 persen per
tahun melalui kegiatan-kegiatan
produksi seperti kegiatan pengeboran
pengembangan, kegiatan kerja ulang
(workover) dan kegiatan perawatan
sumur (well service).
Pelaksanaan kegiatan- kegiatan
produksi tersebut melibatkan

penggunaan BMN hulu migas baik
berupa harta benda modal, harta
benda inventaris maupun material
persediaan. Namun seringkali
penggunaan BMN hulu migas
tersebut belum optimal. BMN hulu
migas seperti material bawah lubang
sumur (downhole tool), material
bawah permukaan (subsurface
equipment), dan material permukaan
(surface equipment) seringkali
batal digunakan atau mengalami
penundaan penggunaan dikarenakan
beberapa hal seperti perubahan,
pembatalan, atau penundaan rencana
kegiatan produksi sebagai akibat
dari berbagai kendala lapangan
yang terjadi, seperti gangguan warga
lokal, lokasi kegiatan yang tidak
baik, perubahan teknis rekayasa
hingga kendala teknis kegiatan
operasi produksi migas. Selain
itu, tidak optimalnya penggunaan
BMN hulu migas tersebut bisa
juga disebabkan oleh perencanaan
pengadaan material yang kurang baik
dari KKKS. Hal ini dapat dilihat dari
menumpuknya material produksi
migas di gudang material KKKS.
Bahkan, tidak sedikit material yang
diajukan untuk pemindahtanganan
oleh KKKS dalam rangka
pengelolaan BMN hulu migas,
seperti pipa baja ukuran besar untuk
sumur (casing), pipa baja ukuran
kecil untuk sumur (tubing), pipa
darat, mata bor, dan barang material
baja lainnya, dianggap sebagai
material rongsokan (scraps). Padahal
saat dilakukan survei lapangan,
material tersebut masih dalam
kondisi prima.

Adanya penumpukan material
diam (idle) pada gudang KKKS
memunculkan ide, bagaimana
jika material idle tersebut bisa
digunakan oleh KKKS lain untuk
keperluan produksi migas? Apa
yang bisa dilakukan DJKN terhadap
ide ini? Penggunaan material yang
ada di suatu KKKS oleh KKKS lain
sebenarnya sudah diatur dalam
ketentuan yang diinisiasi oleh DJKN
selaku Pengelola Barang dalam
pengelolaan BMN hulu migas,
yaitu Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 89/
PMK.06/2019 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Yang Berasal
Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja
Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak
Dan Gas Bumi yang telah diganti
dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 140/
PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Hulu Minyak
Dan Gas Bumi. Penggunaan
material dimaksud dimungkinkan
dilakukan dengan mekanisme
transfer, pemakaian bersama, pinjam
pakai, atau penggunaan BMN hulu
migas Eks Kontraktor. Apakah
implementasi dari pola pengelolaan
tersebut sudah optimal? Mengingat
rasio besaran penghematan yang
dilakukan oleh SKK Migas melalui
optimalisasi aset BMN hulu migas
dibandingkan dengan besaran biaya
operasi yang dikembalikan kepada
KKKS (cost recovery) yang masih
rendah, yakni 0,7 persen, maka
peluang optimalisasi pengelolaan
BMN hulu migas masih terbuka
lebar.
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Lebih dari 70 persen produksi migas
di Indonesia saat ini dihasilkan oleh
lapangan migas tua, tepatnya 72
persen. Artinya, produksi migas di
Indonesia masih sangat bergantung
kepada 74 WK eksploitasi migas
yang sudah berproduksi dari total
92 WK eksploitasi yang tersebar di
seluruh Indonesia. Perlu diketahui
bahwa 74 WK eksploitasi yang sudah
berproduksi ini masih menggunakan
skema KKS yang artinya biaya
operasi KKKS masih diganti oleh
pemerintah Indonesia (cost recovery).
Pada lapangan migas tua, tingkat
produksi menurun secara signifikan,
dengan kata lain, laju produksi
telah mendekati batas ekonomis.
Sumur-sumur pada lapangan
migas tua, reservoir-nya sudah
bertekanan rendah dan lebih banyak
memproduksi fluida berupa air.
Jadi bisa dikatakan bahwa sumursumur produksi di 74 WK eksploitasi
yang sedang berproduksi dengan
skema KKS ini memiliki karakteristik
yang mirip. Dengan karakteristik
sumur dan medan WK eksploitasi
yang mirip, maka material/peralatan
produksi migas, baik peralatan
permukaan (contohnya seperti
kepala sumur, pengukur tekanan,
pipa, katup, dan alat ukur lainnya),
peralatan bawah permukaan
(contohnya seperti casing, tubing,
mata bor, katup dalam sumur, dan
lain-lain), maupun peralatan bawah
lubang sumur (seperti pompa barel,
pompa rendam, alat ukur aliran
dalam sumur) yang digunakan
pun cenderung mirip, baik secara
integritas, jenis, maupun spesifikasi.
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Kondisi ini merupakan peluang
yang sangat baik untuk dapat
mengoptimalkan pengelolaan BMN
hulu migas melalui mekanisme
transfer, penggunaan bersama,
pinjam pakai atau penggunaan
oleh KKKS lain dengan tanpa
mengabaikan keamanan dan
keselamatan operasi produksi migas.
Bagaimana cara memanfaatkan
peluang ini? Kunci utamanya adalah
data. Kementerian Keuangan cq
DJKN selaku Pengelola Barang
perlu mendorong KESDM selaku
Pengguna Barang dan SKK Migas
selaku Kuasa Pengguna Barang
untuk dapat menerapkan konsep
“satu basis data untuk semua” atas
material atau BMN hulu migas yang
ada pada seluruh KKKS.
Basis data ini dibuat dalam bentuk
sistem aplikasi yang bersifat real
time dengan cakupan integrasi data
DJKN, KESDM, SKK Migas, dan
seluruh KKKS. Konsep ini bisa
juga disebut dengan Material Data
Center. Tujuan dari dibentuknya
Material Data Center adalah untuk
mempermudah KESDM dan SKK
Migas dalam melakukan pengawasan
atas ketersediaan dan kondisi
material BMN hulu migas yang ada
pada seluruh KKKS secara real-time
serta mempermudah KKKS untuk
saling mengetahui ketersediaan
material idle yang ada pada tiap
KKKS.
Dengan adanya Material Data Center,
diharapkan sebelum melakukan
pengajuan pengadaan atas material
BMN hulu migas yang dibutuhkan

untuk kegiatan produksi migas,
KKKS dapat melakukan pengecekan
terlebih dahulu atas ketersediaan
material dimaksud pada data
material KKKS lain. Jika material
dimaksud ada pada KKKS lain dan
sedang dalam kondisi idle, maka
dapat ditindaklanjuti dengan proses
penggunaan melalui mekanisme
transfer, penggunaan bersama,
pinjam pakai atau penggunaan oleh
KKKS lain.
Selain itu, dengan adanya Material
Data Center, diharapkan material
idle dapat terdeteksi secara lebih
cepat. Terhadap material yang idle,
DJKN perlu mendorong KESDM
dan SKK Migas untuk dapat segera
melakukan utilisasi atas material
dimaksud, baik dengan cara
menawarkannya ke KKKS lain atau
dengan melakukan pengecekan
atas pengajuan pengadaan material
oleh KKKS untuk kegiatan produksi
migas. Jika material yang ada
dalam daftar pengajuan pengadaan
material dimaksud merupakan
material yang ada pada KKKS lain
dan dalam kondisi idle, maka dapat
ditindaklanjuti dengan proses
penggunaan melalui mekanisme
transfer, penggunaan bersama,
pinjam pakai atau penggunaan
oleh KKKS lain. Data material yang
akurat dan rinci pada setiap KKKS
ditambah dengan sistem data yang
terintegrasi, merupakan kunci utama
agar Material Data Center dapat
menjadi basis data pengambilan
kebijakan yang efektif dan efisien.
Menurut laporan tahunan Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Ditjen Migas ESDM)
tahun 2019, jumlah kebutuhan
Barang Operasi/Rencana Kebutuhan
Barang Impor (RKBI) yang diajukan
oleh KKKS mengalami peningkatan
pada tahun 2019 sejumlah
2.380 dokumen dibandingkan
dengan pengajuan pada tahun
2018 sejumlah 1.957 dokumen.
Berdasarkan hasil analisis atas
pengajuan dokumen RKBI, didapati
hasil bahwa persentase persetujuan
kebutuhan Barang Operasi impor
(US$ 2,65 miliar) pada tahun 2019
adalah sebesar 92,65 persen dari
nilai pengajuannya sebesar US$ 2,86
miliar. Diharapkan dengan adanya
Material Data Center, akan dapat
menurunkan persentase persetujuan
kebutuhan Barang Operasi impor
karena ada potensi bahwa barang
operasi impor yang diajukan dalam
RKBI tersebut memiliki spesifikasi
yang sama dengan material idle pada
KKKS lain.
Melalui Material Data Center, DJKN
juga perlu mendorong agar KESDM
dan SKK Migas dapat menerapkan
kebijakan pembatasan waktu atas
ketergunaan material BMN hulu
migas. Artinya, jika material BMN
hulu migas berupa harta benda
modal, harta benda inventaris,
maupun material persediaan tidak
digunakan hingga jangka waktu
tertentu, maka barang tersebut dapat
dianggap dalam kondisi idle dan
KESDM/SKK Migas berhak untuk
mengambil tindakan utilisasi atas
material dimaksud. Kebijakan ini
diharapkan akan mendorong KKKS
untuk dapat merencanakan dan

mengeksekusi kegiatan produksinya
secara lebih berhati-hati, efektif dan
efisien sehingga potensi adanya
material idle dapat diminimalisir.
Tentunya, DJKN sebagai Pengelola
Barang juga perlu mendapatkan
akses terhadap Material Data Center
ini. Hal ini diperlukan agar DJKN
dapat melakukan pengawasan
kepada KESDM dan SKK Migas atas
kinerja pengelolaan BMN hulu migas
yang telah dilakukan oleh Pengguna
Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
Selain itu, terhadap material yang
sudah idle dalam waktu yang cukup
lama, DJKN dapat mendorong dan
mengingatkan KESDM dan SKK
Migas untuk segera mengambil
kebijakan atas material tersebut.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 140/
PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Hulu Minyak
Dan Gas Bumi, tata cara pengelolaan
BMN hulu migas diatur oleh Kuasa
Pengguna Barang setelah terlebih
dahulu dilakukan pembahasan
secara bersama antara Pengelola
Barang, Pengguna Barang, dan
Kuasa Pengguna Barang. Artinya,
DJKN dapat mendorong terwujudnya
konsep Material Data Center ini
melalui pembahasan bersama
atas tata cara pengelolaan BMN
hulu migas yang akan dilakukan
oleh Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang.

produksi migas melalui utilisasi
material yang idle pada KKKS lain.
Besarnya efisiensi atau penghematan
belanja barang untuk kegiatan
produksi migas yang dilakukan,
akan berdampak pada penurunan
penggantian biaya operasi migas
(cost recovery) yang harus dilakukan
oleh pemerintah Indonesia. Dengan
menurunnya penggantian biaya
operasi migas (cost recovery),
pendapatan negara melalui lifting
migas akan semakin meningkat
sehingga akan makin memperkokoh
postur APBN negeri ini. Seperti
kutipan seorang pendidik sekaligus
penulis berkebangsaan Amerika,
Peter F. Drucker, bahwa efisiensi
adalah melakukan lebih baik apa
yang sudah dilakukan. Oleh karena
itu, mari DJKN, KESDM, SKK
Migas dan KKKS bersinergi secara
erat untuk melakukan optimalisasi
pengelolaan BMN hulu migas secara
lebih baik agar dapat bersama-sama
mencapai titik puncak suatu efisiensi
demi sebesar- besarnya kemakmuran
dan kesejahteraan negeri ini. Jayalah
Indonesiaku! Kami tidak akan pernah
lelah mencintaimu. DJKN Dinamis!

Dengan adanya penerapan Material
Data Center ini, diharapkan BMN
hulu migas dapat berkontribusi
secara signifikan dalam penghematan
belanja barang untuk kegiatan
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Kolom Reportase

HUT KE-14 DJKN

GEBYAR DARING 14 TAHUN
PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG
Teks & Foto: Tim Humas DJKN
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sekaligus
upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan peningkatan kapasitas pegawai, Kantor Pusat bersinergi
dengan seluruh unit vertikal DJKN mengadakan rangkaian kegiatan perayaan HUT DJKN secara daring.
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elain bertujuan untuk
mensyukuri hari jadi DJKN,
kegiatan ini juga bertujuan
untuk mempromosikan DJKN,
mempromosikan UMKM sebagai
bagian Pemulihan Ekonomi
Nasional, memperkuat sinergi dan
kolaborasi, memperkuat silaturahmi,
serta merefleksikan histori untuk
menghadapi tantangan ke depan.
Kegiatan perayaan HUT DJKN kali
ini berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya karena hampir seluruh
kegiatan dilaksanakan secara daring
akibat situasi pandemi Covid-19
yang masih berlangsung. Oleh karena
itu, kegiatan peringatan HUT DJKN
kali ini, dinamakan: “Gebyar Daring
14 Tahun Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Lelang”.
Dampak pandemi COVID 19 tidak
hanya menimbulkan permasalahan
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dibidang kesehatan, namun
menimbulkan pula permasalahan
di bidang ekonomi dan bidang
sosial di seluruh penjuru Indonesia.
Kontribusi Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara untuk mengatasi
kondisi pandemi ini adalah melalui
kebijakan-kebijakan dibidang
Penyertaan Modal Negara untuk
menggerakan perekonomian, di
bidang pengelolaan Aset, dan
Lelang yang diharapkan dapat
memberikan manfaat finansial
dan ekonomi bagi negara dan
kemakmuran seluruh rakyat
Indonesia. Mempertimbangkan
hal-hal tersebut, maka tema HUT
DJKN tahun ini adalah “Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Dinamis
Mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional”. Dinamis merupakan
tagline dari DJKN yang merupakan
akronim dari Digital dalam proses,

Inovatif dalam berfikir, dan Militan
dalam implementasi.
Sinergi dan kolaborasi yang luar biasa
dituangkan dalam perhelatan Gebyar
Daring 14 Tahun Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang ini.
Berbagai pihak yang terlibat baik
pihak internal DJKN maupun pihak
eksternal (stakeholder DJKN), yakni:
1. Lingkup DJKN, meliputi
a. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara,
b. Jajaran Pejabat Eselon II DJKN,
c. Direktur Utama LMAN beserta
jajarannya,
d. Jajaran Pejabat Eselon III, IV dan
jafung setara di lingkup DJKN,
e. Dharma wanita DJKN;
f. Pelaksana dan Pejabat fungsional
g. Paguyuban Pensiunan DJKN
h. Seluruh Pegawai di lingkup DJKN

2. Lingkup stakeholder DJKN,
meliputi
a. Satker sebagai Pengguna Jasa
Layanan DJKN
b. Perbankan
c. Pengguna Jasa Lainnya
Acara Pembukaan
Acara Pembukaan Gebyar Daring
14 Tahun Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Lelang dilaksanakan
pada tanggal 14 Oktober 2020
dimulai pukul 8:00 WIB dan diikuti
sekitar 1.534 pejabat/pegawai di
lingkungan DJKN. Pembukaan ini
dilakukan secara daring melalui
zoom. Adapun kegiatan pembukaan
ini meliputi: mendengarkan
lagu Mars DJKN, doa, laporan
Sekretaris DJKN, arahan dan
pembukaan simbolis oleh Direktur
Jenderal Kekayaan Negara, drama

“Petualangan Agen Perubahan” oleh
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
bersama jajaran pejabat eselon II di
lingkup DJKN serta penutup.
Rangkaian Kegiatan
1. Rangkaian Webinar dengan
tema teknis:
a. “New Normal New Hospitality,
Transformasi Standar Pelayanan di
Era New Normal”
b. “Optimasi Whatsapp Business
Untuk Layanan Publik (Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang)”
c. “Pasar Properti Indonesia di Masa
Pandemic Covid-19”
d. “Enhancing Indonesia’s Public
Infrastructure Development With
Limited Concession Scheme (LCS)”
e. “Strategi Komunikasi,
Membangun Brand Awareness
Lelang Indonesia”
f. “Property Class, Optimalisasi

Aset Negara untuk Mendukung
Pemulihan Ekonomi Nasional”
g. “Penggunaan Radio Frequency
Identification (RFID) dalam
Pengelolaan Kekayaan Negara”
h. “Service Excellent Untuk
Mendukung Performance Pelayanan
DJKN”
i. Cerdas Cermat Daring: “Adaptif
Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang” dengan para pemenang:
• Juara I Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan;
• Juara II Sekretariat Jenderal
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;
• Juara III Sekretariat Negara
Republik Indonesia.
2. Kegiatan Sosial Kultural/
Kebudayaan
a. Webinar Budaya Mempererat
Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
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b. Webinar Kontribusi Masyarakat
dan Budaya Kalimantan dalam
Percepatan Pemulihan Ekonomi
Nasional;
c. Kesenian Tarian Budaya Lokal.

DJKN. Kegiatan ini dimulai sejak
bulan September hingga bulan
Desember 2020.

3. Kegiatan yang diselenggarakan
oleh DJKN Muda, terdiri dari;

Merupakan salah satu kegiatan untuk
memperkuat jalinan silaturahmi
dengan pensiunan DJKN dan
keluarga, serta untuk meningkatkan
rasa empati pegawai DJKN terhadap
anak-anak yatim piatu Pejabat/
Pegawai DJKN. Diharapkan
kegiatan ini menjadi embrio dari
kegiatan rutin di DJKN yang bersifat
kepedulian terhadap sesama.

a. Liputan 14
Merupakan program infotainment
yang dikemas dengan gaya siaran
berita (mis. Seputar Indonesia,
Liputang 6, Kabar Petang).
Pembawa acara memandu program
dan memberikan komentar atas
berita yang disampaikan oleh
“koresponden berita” dari daerah
(citizen journalism). Program ini
membawakan informasi terkini
mengenai berbagai topik antara
lain tempat wisata dan budaya
lokal, wisata kuliner, serta kegiatankegiatan pegawai di kantor pusat
dan kantor vertikal DJKN. Video
ini ditayangkan dalam acara
puncak Gebyar Daring 14 Tahun
Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang.
b. Public Policy Bootcamp 2020
Program ini merupakan rangkaian
kegiatan pelatihan/workshop/
knowledge sharing bagi pegawai
muda untuk menjadi seorang policy
maker yang cakap menganalisis
permasalahan teknis dan strategis
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4. Kegiatan Tali Kasih

Pengumpulan dana untuk
melaksanakan kegiatan ini
bersumber dari pegawai ASN aktif
DJKN dan Dharma Wanita DJKN
melalui sumbangan sukarela baik
dari Kantor Pusat maupun instansi
vertikal (Kanwil dan KPKNL)
serta LMAN. Penggalangan
dana, penyaluran donasi dan
dokumentasinya dilaksanakan secara
desentralisasi, saling melengkapi,
dan support, yang dikoordinasikan
oleh Kantor Wilayah dan Kantor
Pusat. Kegiatan tali kasih ini
disambut antusias oleh pegawai
DJKN dan Pensiunan DJKN serta
Putra/Putri Yatim Piatu DJKN. Oleh
karena itu, panitia memperpanjang
waktu pengumpulan dana yang
semula tanggal 30 Oktober menjadi

2 November 2020.
Berdasarkan data dari Tim Tali
Kasih, sesuai posisi per tanggal 20
November dana yang telah berhasil
dikumpulkan yang bersumber
dari pegawai Aktif DJKN, Dharma
Wanita DJKN, dan LMAN adalah
sebesar Rp302.116.000,00 (Tiga
Ratus Dua Juta Seratus Enam Belas
Ribu Rupiah). Pengeluaran untuk
pembelian bingkisan dan santunan
sebesar Rp298.948.000,00 (Dua
Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta
Sembilan Empat Puluh Delapan
Ribu Rupiah), sehingga masih
terdapat saldo pada Bendahara Bintal
DJKN sebesar Rp3.168.000,00
(Tiga Juta Seratus Enam Puluh
Delapan Ribu Rupiah). Penyaluran
bingkisan dan santunan yang telah
dilaksanakan, diberikan kepada 918
pensiunan dan santunan kepada 96
anak yatim/piatu pegawai DJKN
5. Gerai Layanan Virtual
Kegiatan “Gerai Layanan Virtual”
(GLV) merupakan kegiatan
bersama yang melibatkan segenap
komponen unit kerja untuk
bersinergi, berkolaborasi, melakukan
komunikasi efektif, dan memberikan
layanan komunikasi yang dikaitkan
dengan Digital dalam proses, Inovatif
dalam berpikir, Militan dalam
implementasi (Dinamis).

Kegiatan Gerai Layanan Virtual
menggunakan media zoom meeting
tiap-tiap KPKNL yang diakses
melalui pranala https://linktr.ee/
gerailayananvirtual Dikunjungi oleh
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
dan jajaran pejabat eselon II di
lingkup DJKN
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai
salah satu upaya memberikan
kemudahan kepada para pemangku
kepentingan/stakeholder DJKN
untuk memperoleh layanan
komunikasi di tengah Pandemi
Covid-19. Selain itu, kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan
layanan komunikasi kepada para
pemangku kepentingan/stakeholder
DJKN berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi,
memotivasi dan mengembangkan
kreativitas pegawai di bidang
Layanan Komunikasi sebagai
pengejawantahan Digital dalam
Proses, Inovatif dalam berpikir,

dan Militan dalam Implementasi
(Dinamis). Kegiatan ini juga
diharapkan dapat menjadi embrio
untuk menjadi suatu kegiatan rutin
di KPKNL dalam memberikan
layanan kepada para stakeholder
DJKN.
6. Town Hall Meeting
Town Hall Meeting dilaksanakan
untuk membahas dan menggali
informasi terkait isu-isu strategis
internal pada Kementerian
Keuangan secara umum, maupun
pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara secara khusus, dengan
target partisipan atau peserta adalah
seluruh pegawai DJKN . Town Hall
Meeting kali ini mengambil tema
“Peningkatan Budaya Kerja untuk
Mendukung Quality Assurance
Kinerja ASN”. Tema tersebut
diangkat guna meningkatkan
awareness seluruh pegawai terhadap
kualitas output yang dihasilkan oleh

masing-masing pegawai.
Kegiatan yang menghadirkan Pak
Hadiyanto (Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan) serta Pak Isa
Rachmatarwata (Direktur Jenderal
Kekayaan Negara) selaku narasumber
ini diharapkan dapat memperkuat
budaya organisasi, memperkuat
nilai-nilai Kementerian Keuangan,
serta memperkuat insan-insan DJKN
agar mampu beradaptasi dengan
perubahan pola kerja di masa
pandemi Covid 19.
Pelaksanaan Perlombaan
Berbagai kegiatan perlombaan
yang diselenggarakan untuk
menyemarakan dan menguatkan
semangat kreativitas seluruh pegawai
DJKN, terdiri dari:
1. Lomba Fotografi
Lomba fotografi mengambil
tema “Kontribusi UMKM dalam
mendukung Program Pemulihan

Juara Lomba Fotografi “Kontribusi UMKM dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional”
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Ekonomi Nasional”. Lomba fotografi
ini dimanfaatkan sebagai media
untuk membangun awareness dan
mengenalkan tugas dan fungsi
DJKN dalam mengelola kekayaan
negara. Selain itu, lomba ini juga
dapat menjadi media untuk berbagi
cerita dan kondisi unik dari berbagai
daerah. Peserta lomba adalah
seluruh pegawai internal DJKN
(ASN, honorer, dan magang). Hal
ini merupakan salah satu upaya
menggali potensi pegawai DJKN
untuk mengasah kemampuan
visual yang dapat digunakan untuk
membantu konten visual media sosial
DJKN, baik di kantor pusat maupun
unit kerja vertikal.
Pelaksanaan lomba dilakukan
dengan mengunggah foto ke media
sosial Instagram masing-masing
peserta dengan menyertakan
tagar: #lombafotohut14djkn dan
#jagaasetnegara.
Dari 255 foto yang diikutsertakan
dalam lomba ini, dipilih 3 pemenang
yaitu:
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• Juara I Putri Ria Kusumaningrum
dari Kanwil DJKN Balinusra

• Juara I Lailun Erliana dari KPKNL
Tarakan

• Juara II Bisma Alfa Arif Wicaksono
dari KPKNL Biak

• Juara II Agus Budianta – Kanwil
DJKN Kalimantan Barat

• Juara III I Dewa Ayu Oka Maya
Saputri Artini dari KPKNL Denpasar

• Juara III Dwiky Anggawan –
Direktorat Penilaian

2. Lomba Menulis Artikel

3. Lomba Vlog

Lomba menulis artikel mengambil
tema “Strategi Optimalisai
Pengelolaan Kekayaan Negara”.
Lomba ini dilaksanakan sebagai
salah satu upaya untuk Mencari
breakthrough dalam menghadapi
tantangan ke depan. Peserta kegiatan
ini adalah seluruh pegawai internal
DJKN (Eselon III ke bawah). Lomba
ini bertujuan untuk mengasah
bakat dan menciptakan kultur
menulis di DJKN serta menjaring
potensi pegawai-pegawai yang
memiliki bakat menulis agar mampu
memberikan kontribusi pada tugas
dan fungsi DJKN.

Lomba Vlog mengambil tema
“Kontribusi UMKM dalam
mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional”. Peserta kegiatan
ini adalah seluruh pegawai internal
DJKN (ASN, honorer, dan magang).
Pelaksanaan lomba dilakakukan
dengan cara mengunggah vlog ke
media sosial facebook atau instagram
dengan menandai akun media sosial
resmi DJKN serta membubuhkan
tagar #JagaAsetNegara dan
#HUT14DJKN.

Dari 65 peserta yang telah
mengirimkan tulisan terbaiknya,
dipilih 3 pemenang yaitu:

Melalui Vlog, diharapkan peserta
dapat memperkenalkan Kanwil/
KPKNL di seluruh Indonesia, dan
Badan Layanan Umum di bawah
DJKN. Hal ini merupakan salah satu
upaya membangun awareness

tentang pengelolaan kekayaan negara
serta menjadi booster bagi akun
media sosial DJKN.
Dari 34 peserta yang telah
mengunggah vlog terbaiknya, dipilih
3 pemenang yaitu:
• Juara I KPKNL Singaraja
• Juara II Kanwil DJKN Kalimantan
Timur dan Utara
• Juara III KPKNL Bukittinggi
4. Lomba TikTok
Lomba TikTok mengambil dua tema
yaitu “Bangga Buatan Indonesia”
dan ”Bangga Menjadi Bagian
Keluarga DJKN”. Hal ini merupakan
salah satu bentuk kontribusi DJKN
dalam pemulihan ekonomi nasional
disektor konsumsi produk dalam
negeri/UMKM guna mendukung
perekonomian dan mempublikasikan
produk UMKM khas setiap daerah.
Selain itu, lomba ini bertujuan untuk
mempererat tali silaturahmi dan
meningkatkan kebersamaan seluruh
pegawai DJKN dalam masa pandemi
yang dikemas dalam perlombaan
tanpa tatap muka serta menjadi

sarana publikasi DJKN.
Peserta kegiatan ini adalah seluruh
pegawai internal DJKN (ASN,
honorer, dan magang). Pelaksanaan
lomba dilakukan dengan cara
mengunggah video pada akun
media sosial Instagram kantor
masing-masing peserta dengan
menandai akun media sosial
resmi DJKN serta mencantumkan
tagar: #HUTDJKN14 #Bangga
menjadibagiankeluargaDJKN
#Banggabuatanindonesia
Dari 63 peserta yang telah
mengunggah karya kreatifnya, dipilih
3 pemenang yaitu:
• Juara I KPKNL Ambon
• Juara II KPKNL Palopo
• Juara III KPKNL Lahat
Acara Puncak
Puncak perayaan Gebyar Daring 14
Tahun Pengelolaan Kekayaan Negara
dan Lelang dilaksanakan pada
tanggal 14 November 2020 secara
daring melalui zoom serta kanal
youtube resmi DJKN. Acara dimulai

dengan penayangan video ucapan
selamat ulang tahun kepada DJKN
dari kantor vertikal baik Kantor
Wilayah DJKN maupun KPKNL,
ucapan selamat ulang tahun kepada
DJKN dari keluarga/anak-anak
pegawai DJKN dan persembahan
lagu dari kantor vertikal DJKN.
Acara dilanjutkan dengan Segmen
Spesial yang memuat kesan & pesan
jajaran pejabat terdahulu DJKN,
yaitu:
• Hadiyanto – Direktur Jenderal
Kekayaan Negara (Periode 2006 2015)
• Sonny Loho – Direktur Jenderal
Kekayaan Negara (Periode 2015 2017)
• Agus Rijanto Sedjati – Sekretaris
Ditjen (Periode 2011 - 2013)
• Dodi Iskandar – Direktorat PNKNL
(Periode 2019 - 2020)
• Try Intiaswati – Kepala Kanwil
DJKN DKI Jakarta (Periode 2013 2015)
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Selanjutnya, acara disemarakkan
dengan adanya DJKN Awards:
pembacaan Pegawai Penerima
Penghargaan dalam rangka Hari
Oeang ke-74 dan pengumuman
pemenang Lomba Gebyar Daring 14
Tahun Pengelolaan Kekayaan Negara
dan Lelang dengan para pemenang
yang telah disebut diatas.
Acara dimeriahkan dengan
Kesenian Tarian Budaya Lokal yang
dipersembahkan oleh pegawai
lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua
Barat dan Maluku dan Kanwil
DJKN Jawa Barat. Nama tarian
yang ditampilkan dalam video
tersebut adalah Tarian Wor, Yospan,
Sahureka, Sajojo serta Tarian Adat
dari Jawa Barat.
Selanjutnya, acara dilanjutkan
dengan acara Liputan14 yang
mengupas tentang:
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• Tempat wisata dan budaya lokal
pada Kota Singkawang
• Wisata kuliner di Puncak
Padanjese, Kota Palu
• Bersepeda Sehat, Imun Kuat
• Kegiatan di kantor vertikal DJKN
- Purwakarta (Mengajukan kontra
memori banding dan melakukan
instage)
• Tempat wisata Pulau Meti, Maluku
Utara
Suasana menjadi semakin meriah
dengan adanya Performance
Dharma Wanita Persatuan DJKN
yang menampilkan puisi Lagu dan
Cover Lagu Selamat Ulang Tahun –
Jamrud. Acara dilanjutkan dengan
penampilan drama oleh Direktur
Jenderal Kekayaan Negara dan

jajaran pejabat eselon II di lingkup
DJKN dengan mengusung tema
Petualangan Agen Perubahan.
Serangkaian acara Gebyar Daring
14 Tahun Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Lelang kemudian ditutup
oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara dengan menayangkan video
apresiasi kepada purnabhakti pada
tahun 2020 dan apresiasi kepada
panitia Gebyar Daring 14 Tahun
Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang.
Dengan berakhirnya kegiatan HUT
DJKN tersebut banyak hal positif
yang dapat kita ambil antara lain :
1. Implementasi atas nilai-nilai
Kementerian Keuangan
Seluruh nilai-nilai Kementerian
Keuangan (integritas, professional,

sinergi, pelayanan dan
kesempurnaan) terimplementasikan
dalam kegiatan HUT DJKN Tahun
2020. Implementasi tersebut selain
kepada seluruh pegawai DJKN atas
sinergi dan kolaborasinya, juga
layak disematkan pada Panitia HUT
DJKN Tahun 2020, karena tanpa
Implementasi nilai-nilai Kementerian
keuangan, kegiatan ini tidak akan
berjalan dengan baik, lancar dan
sesuai harapan.

didalamnya melibatkan pimpinan
DJKN, seperti : Pembukaan HUT
DJKN, Gerai Layanan Virtual,
Townhall Meeting, Puncak acara
HUT DJKN.

2. Partisipasi dan antusiasme dari
pegawai DJKN.

4. Menggali ide kreativitas pegawai

Partisipasi dan antusiasme seluruh
pegawai DJKN sangat terlihat
diberbagai kegiatan selama 1
bulan yaitu tanggal 14 Oktober s.d
14 November 2020. Partisipasi
tertinggi (lebih dari 1000 peserta)
diperoleh pada kegiatan yang

3. Akuntabilitas
Adanya Laporan Panitia atas
pelaksanaan kegiatan HUT
DJKN tahun 2020 menunjukan
akuntabilitas dalam pelaksanaan
kegiatan.

rangkaian kegiatan HUT DJKN
Tahun 2020. Kita semua menyadari,
kesuksesan kegiatan HUT DJKN
Tahun 2020 adalah sinergi dan
kolaborasi dari seluruh pihak terkait.
“Bersatu kita Bisa, Bersinergi kita
Luarbiasa!”

Dengan adanya kegiatan HUT DJKN
ini meningkatkan ide kreativitas
pegawai sehingga acara ini berjalan
dengan lancar dan meriah dengan
berbagai video yang ditampilkan.
Terima kasih kepada seluruh pihak
atas kerjasama yang luar biasa dalam
mensukseskan terlaksananya seluruh
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Kepala Kanwil DJKN Kalbar
Edward U.P. Nainggolan

Profil Kantor Kanwil DJKN Kalbar

membangun hubungan internal dan
eksternal yang efektif.

JAGA SILATURAHMI DENGAN
STAKEHOLDERS GATHERING

P

andemi Covid-19 telah
memaksa seluruh organisasi,
termasuk unit-unit kerja di
DJKN, untuk mengubah sistem
kerja dan strategi dalam mencapai
target-target (dalam IKU-red) yang
challenging. “Selain target yang harus
dicapai dengan baik dan berkualitas,
hal lain yang harus diperhatikan
adalah kualitas layanan kepada
stakehoders yang juga harus tetap
dijaga atau bahkan bisa ditingkatkan”
ungkap Edward, Kepala Kanwil DJKN
Kalimantan Barat (Kalbar).
Guna meningkatkan kualitas layanan
kepada stakeholders, Kanwil DJKN
Kalbar melakukan beberapa inovasi
layanan, baik inovasi berbasis
teknologi informasi (TI), maupun
inovasi berbasis non-teknologi
informasi (non-TI). Inovasi berbasis
TI dilakukan melalui pembangunan
dan pengoperasian beberapa Aplikasi
yaitu Aplikasi Sistem Informasi
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Monitoring Pelayanan Manajemen
Aset Negara (Simpelman), dimana
stakeholders dapat mengajukan
layanan online ke KPKNL/Kanwil dan
dapat memonitor progress layanan
yang diajukan, Aplikasi Kumpulan
Peraturan terkait dengan pengelolaan
BMN (AKU) berbasis Android dan
bisa diunduh di Play Store, serta
Aplikasi Reminder Anti Korupsi dan
Gratifikasi (REAKSI).
Inovasi berbasis non-TI yang
dilakukan adalah dengan membuat
SOP link di Kanwil dan KPKNL
untuk layanan yang saling terkait,
memperpendek beberapa SOP,
dan melakukan memorandum of
understanding (MoU) dengan Kepala
Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk
mempercepat penanganan barang
rampasan dan sitaan yang dilakukan
oleh kejaksaan, serta pemberian
bantuan hukum oleh kejaksaan
kepada Kanwil DJKN dan KPKNL di

wilayah Kalimantan Barat. Selain itu,
saat ini Kanwil DJKN Kalbar tengah
menjajaki MoU dengan Kepolisian
Daerah dan Pengadilan Tinggi Kalbar.
Tantangan terberat Kanwil DJKN
Kalbar sebagai salah satu institusi
pemerintah yang memberikan layanan
publik hampir sama dengan institusi
pemerintah lainnya yaitu bagaimana
memberikan pelayanan yang cepat,
tepat, proaktif dan tulus. Oleh sebab
itu, Kanwil DJKN Kalbar melakukan
tiga pendekatan utama guna
mewujudkan hal tersebut, pertama
dengan mengubah mind and culture
set. Insan DJKN harus mempunyai
kesadaran bahwa keberadaannya
adalah untuk melayani stakholders
secara cepat, tepat, proaktif dan
tulus. Kedua, membangun sistem
yang baik, termasuk membuat
SOP link, menyederhanakan SOP
dan membangun aplikasi yang
mempercepat layanan. Ketiga,

Strategi yang ditempuh untuk
membangun hubungan internal
dan eksternal yang efektif adalah
dengan melakukan koordinasi
dan menjalin komunikasi baik
secara formal maupun informal
dengan semua stakeholders, mulai
dari pimpinan sampai dengan ke
level stafnya. Selain itu, strategi lain
yang ditempuh oleh Kanwil DJKN
Kalbar adalah melakukan komunikasi
publik secara masif. Hal ini
berdampak nyata terhadap hubungan
antara Kepala Kanwil DJKN Kalbar
dengan pimpinan kantor wilayah
kementerian/lembaga (K/L) serta
pimpinan provinsi/kabupaten/kota di
wilayah Kalbar yang terjalin menjadi
sangat baik dan cair.
Selain sebagai salah satu strategi
untuk membangun hubungan
internal dan eksternal yang
efektif, komunikasi publik yang
masif oleh Kanwil DJKN Kalbar
merupakan salah satu strategi guna
menyampaikan inovasi layanan
serta gagasan pembangunan/
pelayanan kepada publik. Di era
informasi seperti saat ini, institusi

Koran Pontianak Post (surat kabar
terbesar di Kalbar), publikasi melalui
media website dan media sosial, serta
melaksanakan stakeholders gathering
secara periodik termasuk virtual
gathering.

pemerintah termasuk Kanwil DJKN
harus dapat memanfaatkan media
massa atau media sosial untuk
melakukan komunikasi publik. Di
samping secara tidak langsung dapat
berdampak terhadap peningkatan
kualitas layanan Kanwil/KPKNL, hal
ini dapat dijadikan sebagai salah satu
sarana untuk menyampaikan ideide/gagasan-gagasan terkait dengan
pelayanan publik, pembangunan,
pengelolaan aset negara dan isu-isu
terkini lainnya.
Bentuk komunikasi publik yang saat
ini dilakukan oleh Kanwil DJKN
Kalbar yaitu publikasi di media
massa termasuk koran dan TVRI,
menulis artikel/opini secara aktif di

Sebagai upaya untuk menjaga
konsistensi komunikasi publik yang
dilakukan, Kanwil DJKN Kalbar
membuat kesepakatan agar setiap
kegiatan/event yang melibatkan
pihak eksternal wajib dipublikasi dan
mewajibkan penulisan artikel di koran
setiap minggu oleh semua bidang/
bagian/KPKNL secara bergiliran.
Pelaksanaan kedua hal tersebut terus
dimonitor dan dicantumkan serta
dibahas dalam weekly meeting. Di
samping itu, Kepala Kanwil DJKN
Kalbar aktif membuat artikel di koran
untuk memberikan contoh atau
teladan kepada para pegawainya.
“Kami berharap literasi di DJKN
Kalimantan Barat terus berkembang
termasuk membuat tulisan-tulisan di
media offline maupun online. Karena
‘Verba Volant, Scripta Manent’ (lisan
akan cepat hilang, sementara tulisan
akan menjadi kekal)” tutup Edward.
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Profil Kantor KPKNL Gorontalo

Kepala KPKNL Gorontalo
Diana Setiastanti

dan meningkatkan performa
whatsapp layanan sehingga
fungsinya bisa sama dengan
layanan APT tatap muka.
Selain itu juga terdapat
Pembuatan Buku Saku
Pelayanan yang memuat
tata cara dan standar dalam
memberikan pelayanan kepada
tamu dari bagi ASN dan PKWT
yang bertugas di APT pada jam
opersional layanan.

AKSI KPKNL GORONTALO UNTUK
MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER

S

ebagai unit vertikal di bawah
Kantor Wilayah DJKN Sulawesi
Utara, Tengah, Gorontalo,
dan Maluku Utara (Kanwil DJKN
Suluttenggo Malut), Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Gorontalo berkomitmen
menjadi Pemimpin masa depan
yang Anti Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Untuk membangun Good
Governance serta menumbuhkan
harapan pada masyarakat dan
stakeholder akan pelayanan yang
baik, KPKNL Gorontalo menciptakan
moto AKSI sebagai landasan dasar
dalam menjalankan tugas dan fungsi,
serta menjadi motivasi dan menjaga
endurance pegawai agar memiliki
sikap dan etos kerja bersih melayani
di bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara, Piutang negara,dan Lelang.
Moto AKSI adalah akronim dari
Akuntabel, Konsisten, Solid, dan
Inovatif. KPKNL Gorontalo yakin
apabila AKSI dilakukan secara
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konsisten saat melaksankan tugas dan
fungsi, baik tugas pelayanan maupun
nonpelayanan, maka dapat dijadikan
sebagai kendaraan bagi KPKNL
Gorontalo untuk meningkatkan
pelayanan pada masyarakat dan
stakeholder.
KPKNL Gorontalo memiliki
Program dan layanan unggulan
guna mendukung Good Governance,
yaitu (1) Persetujuan BMN berupa
tanah dan/atau bangunan; (2)
Persetujuan/penolakan hibah
tanah dan/atau bangunan yang dari
sejak perencanaan pengadaannya
dimaksudkan untuk dihibahkan
sebagaimana tercantum dalam
dokumen penganggaran; (3)
Persetujuan/penolakan hibah atas
barang milik Negara sebagian tanah
dan/atau bangunan yang berada pada
pengguna barang; (4) Persetujuan/
penolakan hibah BMN selain tanah
dan/atau bangunan; (5) Penetapan
jadwal lelang; (6) Penyetoran hasil

bersih lelang melalui Bendahara
Penerimaan (selain kas Negara);
dan (6) Persetujuan/penolakan
permohonan sewa berupa tanah dan/
atau bangunan (integrasi layanan).
Untuk layanan unggulan ini pun
KPKNL Gorontalo telah melakukan
pemangkasan waktu penyelesaian
layanan untuk lebih meningkatkan
pelayanan kepada pengguna layanan
dan stakeholders.
Dengan jumlah layanan unggulan
yang cukup banyak ditambah kondisi
pandemi Covid-19 maka KPKNL
Gorontalo berusaha fokus dan serius
melakukan pengembangan inovasi
whatsapp layanan KPKNL Gorontalo,
pada nomor 0821 9505 5415,
dapat mewakili fungsi APT kami
dengan tampilan fitur-fitur layanan
di bidang pengelolaan kekayaan
negara dan lelang sehingga layaknya
layanan APT KPKNL Gorontalo saat
beroperasional secara normal. KPKNL
Gorontalo terus berupaya melengkapi

Pandemi Covid-19 tentu membuat kinerja dan target
yang telah ditetapkan cukup sulit untuk dicapai.
Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
ditengah pandemi Covid-19, KPKNL Gorontalo lebih
menggencarkan penggalian potensi pemanfaatan BMN,
piutang dan lelang baik melalui surat, seluruh media sosial
yang dimiliki KPKNL Gorontalo hingga memanfaatkan
media cetak dan elektronik (termasuk Radio dan Televisi),
serta mewajibkan bagi petugas yang melakukan kegiatan
ke satker agar lebih jeli dalam mengamati dan mencermati
area tempat tugasnya, sebagai contoh di bidang PKN,
jika terdapat atau teridentifikasi ada BMN yang rusak
berat atau terdapat pemanfaatan namun belum diusulkan
persetujuan pemanfaatannya bahkan jika dimungkinkan
untuk dimanfaatkan agar didata sebagai potensi
pengelolaan BMN.
KPKNL Gorontalo dalam memperkenalkan tugas dan
fungsi KPKNL kepada stakeholders dan masyarakat
umum, memanfaatkan media elektronik, media cetak dan
tentu saja media sosial, serta mengadakan kegiatan untuk
melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kegiatan Kehumasan KPKNL Gorontalo turut
melibatkan media massa untuk menjangkau
masyarakat dan Stakeholders lebih jauh.
Salah satunya adalah melakukan dialog
Transformasi Pengelolaan Aset Negara
pada program Aspirasi NKRI di Radio
Suara Rakyat Hulontalo. Kemudian
Stasiun TVRI Gorontalo dalam program
berita Gorontalo Hari Ini yang tayang
secara langsung sebagai narasumber untuk
menjelaskan tentang relaksasi pemanfaatan
BMN serta perannya dalam Pemulihan Ekonomi
Nasional, termasuk optimalisasi pemanfaatan BMN
pada KPKNL Gorontalo yakni kompleks kantin Bakumpul.
Selanjutnya Program acara dialog stasiun TVRI “Gorontalo
Menyapa” bersama pengamat ekonomi dari Universitas
Iksan Gorontalo, membahas relaksasi pemanfaatan BMN
serta perannya dalam pemulihan ekonomi nasional
termasuk optimalisasi pemanfaatan BMN.
KPKNL Gorontalo pun mengadakan Lelang Expo bekerja
sama dengan TVRI untuk publikasi lelang properti dengan
harapan mengajak para pembeli potensial untuk dapat
membeli lelang, dan menghimbau masyarakat lebih
berhati-hati terkait penipuan lelang.
Selain melibatkan media massa, KPKNL Gorontalo juga
mengadakan coffee morning dengan mengundang Kepala
Perwakilan OJK Sulutgomalut dan Himbara Gorontalo
untuk berdiskusi terkit penurunan NPL dengan Lelang
Hak Tanggungan, kolaborasi dengan komunitas basket
Gorontalo @baskettouringgorontalo dalam acara DJKN on
The Street, memberi edukasi tentang kekayaan Negara dan
lelang kepada kawula muda Gorontalo.
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Kepala KPKNL Pamekasan
Harmaji

Profil Kantor KPKNL Pamekasan

ALAKOH, SEBUAH PESAN KPKNL PAMEKASAN
UNTUK JADIKAN STAKEHOLDER TERKESAN

T

erkenal dengan Jembatan
Suramadu, Madura adalah
pulau dengan sejarah
masyarakat yang panjang dan
memiliki keragaman budaya
dengan pengaruh Agama Islam
yang kuat. Dengan luas sekitar
5.200 km2, Madura terdiri dari
empat Kabupaten, yaitu: Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Di keempat kabupaten inilah, salah
satu kantor vertikal DJKN, KPKNL
Pamekasan hadir memberikan
pelayanan kepada stakeholder dan
juga masyarakat umum di bidang
kekayaan negara, penilaian, piutang
negara, dan lelang.
Dalam memberikan pelayanan
kepada stakeholders, KPKNL
Pamekasan memiliki moto “Siap
ALAKOH” yang apabila diartikan
ke dalam bahasa Indonesia berarti
Siap Bekerja. ”ALAKOH” sendiri
merupakan sebuah pesan yang
digaungkan oleh segenap pegawai
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KPKNL Pamekasan yang singkatan
dari kata “Amanah, Layanan,
Akuntabel, Kesempurnaan, Original,
dan Hebat”. Hal inilah yang menjadi
semangat KPKNL Pamekasan
dalam menjalankan amanah dari
rakyat untuk memberikan pelayanan
terbaik, profesional, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Di tengah pandemi Covid-19,
pembatasan sosial berskala besar
memberikan banyak tantangan baru.
Kantor yang selalu mendapatkan Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) di atas
100% selama tiga tahun berturutturut ini dituntut tetap mampu
memberikan pelayanan prima,
sembari juga melindungi pegawai
dari risiko terpapar Covid-19.
Sebagai konsekuensinya, perubahan
keseharian dengan penerapan
protokol kesehatan membatasi gerak
laku dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi. Kondisi ini perlu dibarengi
dengan inovasi-inovasi layanan agar

efektif dan lebih cepat menjangkau
stakeholder mulai dari pegawai,
satuan kerja (satker) Kementerian/
Lembaga (K/L), hingga masyarakat
umum.
Untuk lebih meningkatkan pelayanan
kepada stakeholder, tahun 2020
ini KPKNL Pamekasan berusaha
meraih predikat Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) dengan mengembangkan
tiga inovasi layanan, yakni aplikasi
CanTing (Catatan Penting), Quick
Respon, dan LINK (Layanan
Informasi KPKNL). Penyempurnaan
layanan tersebut senantiasa dilakukan
melalui monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan secara berkala.

Kantor, Kepala Subbagian
Umum, dan Kepala Seksi
Kepatuhan Internal bisa
melakukan monitoring
dan mengambil kebijakan
terkait dengan para pegawai
KPKNL Pamekasan.
Pimpinan dapat mengetahui
kondisi para pegawai baik
Aparatur Sipil Negara (ASN)
maupun Non-ASN sesuai
prinsip knowing your employee,
sehingga dapat terwujud worklife balance, yaitu bekerja dengan
tidak mengabaikan semua aspek
kehidupan kerja, pribadi, keluarga,
spiritual, dan sosial.
Inovasi kedua yaitu Quick Response.
yang merupakan layanan pengaduan
oleh pengguna layanan Subbagian
Umum KPKNL Pamekasan.
Adapun jenis keluhan yang dapat
disampaikan antara lain layanan di
bidang keuangan, kepegawaian, serta
tata usaha dan rumah tangga.
KPKNL mempunyai inovasi LINK
Pamekasan yang diperuntukan guna
memenuhi kebutuhan stakeholders
eksternal. Pemanfaatan teknologi
informasi dengan penyediaan
layanan berbasis online seperti
LINK Whatsapp dan LINK Google
Drive menjadi solusi memberikan
kemudahan kepada seluruh
stakeholders dalam mendapatkan
layanan informasi maupun data
mengenai pengelolaan kekayaan
negara, penilaian, pengurusan

dengan mengusung tema “Kenalkan
Proses Lelang kepada Masyarakat”
dengan menawarkan jenis produk
UMKM dan objek Hak Tanggungan.

piutang
negara,
dan lelang
secara cepat dan akuntabel tanpa
harus datang ke kantor. Kegiatan
koordinasi maupun sosialiasi
kini dialihkan menjadi daring
menggunakan video conference.
Sebagai contoh, tanggal 12
November lalu KPKNL Pamekasan
menyelenggarakan sosialisasi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 115/PMK.06/2020 tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara
kepada sejumlah satker yang berada
di wilayah kerjanya yang tersebar di
pulau Madura.
Pada kesempatan yang hampir
bersamaan, salah satu strategi KPKNL
Pamekasan mendukung program dan
layanan unggulan di bidang lelang
adalah dengan turut serta dalam
pelaksanaan Virtual Expo Lelang
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.
Kegiatan yang bertujuan mendukung
para pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) yang terdampak
pandemi Covid-19 tersebut
diselenggarakan secara live youtube

KPKNL Pamekasan juga berusaha
mengoptimalkan peran Seksi Hukum
dan Informasi dengan membetuk tim
publikasi. Tim ini bertujuan untuk
mendukung pengelolaan informasi
yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi KPKNL Pamekasan agar
semakin dikenal oleh masyarakat
luas. Tim publikasi memberikan
kesempatan kepada setiap seksi secara
bergiliran untuk mengisi konten
publikasi yang tak terbatas tentang
tugas dan tusi KPKNL saja, tetapi
bisa juga hal yang unik seperti tema
budaya atau kuliner Madura.
Kegiatan kehumasan KPKNL
Pamekasan dilaksanakan secara masif
dan kontinu dengan memanfaatkan
berbagai media, antara lain media
sosial resmi KPKNL Pemekasan
(Instagram, Facebook, Twitter,
dan Youtube), serta portal KPKNL
Pamekasan, media koran, dan media
radio yang bekerja sama dengan Radio
Republik Indonesia (RRI) Sumenep
dan Radio Karimata Pamekasan.
Terakhir, pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik tidak terlepas
dari adanya komunikasi yang terjalin
baik antara unit pemerintahan itu
sendiri yaitu KPKNL Pamekasan
dengan para pengguna layanannya
sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas amanah yang diemban.

Inovasi pertama yakni Aplikasi
CanTing merupakan basis data dan
informasi tambahan para pegawai
KPKNL Pamekasan yang diciptakan
agar para pemangku kepentingan
di KPKNL Pamekasan, yaitu Kepala
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Tokoh Inspiratif

PEMIMPIN YANG PALING UTAMA
ADALAH PEMIMPIN YANG DAPAT
MEMIMPIN DIRINYA SENDIRI
Banyak pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki prestasi luar biasa, baik prestasi
di kantor maupun di lingkungan tempat tinggal pegawai. Prestasi-prestasi tersebut tentunya akan bermanfaat dan
menginspirasi kita bila ada wadah untuk saling berbagi cerita. Agar kita mengenal prestasi-prestasi pegawai DJKN,mulai
edisi ini, Media Kekayaan Negara memiliki kolom ”Tokoh Inspiratif”. Tokoh inspiratif yang kita wawancarai edisi ini adalah
Bapak Thaufik, Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Banyak kisah dan prestasi Beliau selama 37
tahun 6 bulan berkarier di Kementerian Keuangan. Berikut wawancara kami dengan beliau.

Q: Hampir 38 tahun Bapak
mengabdi sebagai ASN di
Kementerian Keuangan, tentu
banyak pengalaman suka
duka menjadi ASN. Sebelum
bercerita pengalaman mengabdi
di DJKN, mungkin Bapak bisa
bercerita mengapa Bapak
memutuskan untuk bergabung
di Kementerian Keuangan?
A: Saya masuk Kementerian
Keuangan tanggal 1 Juni 1983
karena pernah gagal masuk TNI.
Saya masuk Kemenkeu (red:
Kementerian Keuangan) dari
golongan rendah, dari SMA. Tahun
1980 Saya tamat SMA, dan SMA
saya adalah SMA unggulan di
Kota Palembang serta pada saat di
SMA saya termasuk kategori siswa
yang berprestasi. Setelah tamat
SMA, saya melanjutkan kuliah di
Universitas Sriwijaya (Unsri)
Palembang jurusan pertanian,
karena itu merupakan jurusan
pilihan orang tua saya dan
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saya ingin menunjukan rasa bakti
saya kepada orang tua. Pada saat saya
kuliah itu pula terdapat penerimaan
Akmil- TNI, namun hasil dari
perjuangan saya tidak semulus yang
diharapkan.
Karena saya gagal tes TNI dan
Jurusan Pertanian bukanlah kemauan
saya akhirnya saya mendaftar lagi
kuliah jurusan Akuntansi Diploma
III. Setelah lulus sarjana muda, saya
sambil bekerja di salah satu Bank
yang bernama Bank Dagang Negara.
Jadi pagi hari saya kuliah di Unsri,
sore di Akuntansi.
Pada saat itu ada penerimaan
pegawai Kementerian Keuangan.
Saya bertekad untuk bisa bergabung
di Kementerian Keuangan.
Dengan alasan dan keyakinan
bahwa jika ini adalah instansi yang
berintegritas, yang jujur, saya bisa
bergabung disini, karena pada
saat itu saya hanya mengandalkan
kemampuan saja untuk bisa masuk
di Kementerian Keuangan. Tidak ada
“orang dalam”. Karena Kemenkeu
merupakan instansi yang bersih dan
berintegritas saya bisa berhasil masuk
dengan kemampuan saya. Saat itu
saya masih sangat fresh karena baru
menyelesaikan pendidikan SMA,
dan saya sudah menguasai tata buku
karena sudah bekuliah di jurusan
akuntansi dan bekerja di Bank.
Q: Dalam rentang waktu 37 Tahun
6 bulan itu, Bapak tentu menjadi
salah satu saksi sejarah proses
terbentuknya unit eselon I DJKN.
Sedikit cerita Pak, bagaimana
pengalaman Bapak saat itu?
Peran Bapak dalam perubahan
organisasi di DJKN ini?

A: Saya bekerja bersamaan dengan
berdiri dan tumbuhnya instansi
DJKN, saya menjadi bagian
sejarah bagaimana DJKN itu bisa
terbentuk. Sebelum DJKN dibentuk,
saya bekerja pada Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) yang saat
itu masih merupakan badan exofficio, kemudian dibentuklah Badan
Urusan Piutang Negara (BUPN),
lalu badan tersebut berubah nama
dengan ditambahkannya tusi lelang
menjadi Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN). BUPLN
tersebut diubah lagi menjadi instansi
dengan nama Direktorat Jenderal
Pengurusan Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN), dan akhirnya
menjadi Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN).
Saya ikut serta dalam perumusan
kebijakan-kebijakan dalam
pembentukan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, mulai dari
organisasinya harus seperti apa,
biayanya berapa, sampai pegawainya
harus seperti apa. Hal itu memang
bukan hal yang mudah. Karena kita
memiliki pimpinan yang sangat
visioner dalam pembentukan DJKN
ini. Peran DJKN sangat penting
dalam pengelolaan aset negara, dan
berpengaruh besar pada Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
Q: Kami mendapat informasi
kalau Bapak sudah 12 kali
berpindah kantor, diantaranya
Kanwil DJKN Aceh, Makasar,
Sulseltrabar, Yogyakarta, dan
Lampung. Diantara unit-unit kerja
Bapak, yang mana yang paling
berkesan? Pencapaian yang paling
membuat Bapak bangga?

A: Ya semua berkesan, karena
saya mempunyai sebuah prinsip
dimana bumi dipijak disitu langit
harus dijunjung, sehingga saya
membiasakan diri untuk beradaptasi
dan menghargai budaya orang.
Namun yang paling berkesan bagi
saya adalah di Makassar, karena
orang-orangnya baik, makanannya
enak, tantangannya juga lumayan.
Kedua, adalah di Lampung. Dapat
dikatakan lampung merupakan
rumah kedua bagi saya, karena sudah
dua kali mutasi saya mutasi disana,
dan saat ini saya masih mengajar
di beberapa universitas yang ada di
Lampung. Ketiga, adalah Kupang.
Di Kupang rasa kekeluargaannya
sangat tinggi. Ketika saya di Kupang,
saya minoritas. Tetapi disana orangorangnya sangat menghargai saya
sebagai muslim, dan disana tidak
ada pengemis. Sampai saat ini saya
masih berhubungan dangan baik
dengan pegawai yang pernah bekerja
di Kupang.
Pencapaian yang membuat bangga
ya saat saya mulai mereformasi disi
sendiri di zaman jahiliyah (red:
sebelum adanya reformasi birokrasi).
Selain itu prestasi tertinggi saya
adalah memperoleh Piala Citra
Presiden RI sebagai Pimpinan
Terbaik/Teladan se-Kementerian/
Lembaga dan Piala Citra Pelayanan
Prima Terbaik se-K/L. Hal ini dapat
terwujud karena dukungan penuh
dari staff dan atasan saya, karena
sejatinya saya kurang suka apa yang
terlihat oleh pimpinan tetapi saya
lebih suka apa yang dirasakan oleh
staff saya.
Q: Tantangan yang paling berat
selama Bapak mengabdi di DJKN?
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A: Menurut saya tantangan yang paling berat selama
saya bekerja di DJKN adalah menjadi Kepala Bagian
Keuangan di awal zaman Reformasi Birokrasi, di zaman
re-organisasi, dan di zaman revaluasi (Red; Revaluasi IPBMN). Pada saat itu saya harus membiayai tiga kegiatan
nasional besar sekaligus. Tantangan yang saya hadapi
adalah tantangan diri sendiri, tantangan birokrasi, dan
tantangan pekerjaan. Tantangan untuk diri sendiri, karena
pada saat itu saya bertanggung jawab atas sejumlah uang
yang nominalnya sangat besar sehingga tidak boleh ada
kekhilafan, apalagi kekhilafan memakai uang tersebut
untuk kepentingan diri sendiri. Karena pada saat itu
pengawasannya belum ketat, belum seperti sekarang
yang sudah ada KPK, dll. Saya diamanatkan menjadi
Kepala Bagian Keuangan karena saya sebelumnya sudah
mempunyai pengalaman menjadi kepala kantor yang
berintegritas, mampu mengendalikan diri, itulah yang
membuat saya dipercayai memegang amanat menjadi
Kepala Bagian Keuangan. Saya berpendapat bahwa semua
orang dapat menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin yang
paling utama adalah pemimpin yang dapat memimpin
dirinya sendiri, yang dapat membedakan yang mana yang
baik dan benar, dan yang mana yang salah dan buruk.
Q: Tentunya setiap masa memiliki tantangan yang
berbeda, apa harapan Bapak kepada generasi
mendatang DJKN?
A: Harapan saya untuk generasi muda saat ini adalah
militansi karena saya lihat saat ini militansi ini mulai
berkurang, bekerja dengan jujur, disiplin, amanah, dan
selalu memegang nilai-nilai Kementerian Keuangan.
Q: Harapan Bapak untuk DJKN?
A: Sebagai Organisasi harapan saya untuk DJKN, agar
DJKN bisa tetap terus exist (ada) tersendiri dan tidak
dicampur atau dilebur. Karena menurut saya dalam
suatu organisasi terdapat bagian yang bisa mengelola
uang, mencari uang, dan mengelola aset. Jika bagian itu
dibaratkan yang mengelola uang adalah DJA dan DJPB,
yang mencari uang adalah DJP,DJBC, dll, serta yang
mengelola aset harus DJKN. Karena Jika kita lihat dalam
sudut pandang perusahaan, nilai tertinggi dari neraca
adalah aset. Aset harus lebih besar dari cash money yang
beredar. Jika nilai aset- aset ini turun maka ekuitas pun
ikut turun.
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Q&A
Kolom Hobi

BERTANAM, HITS DI TENGAH PANDEMI

Biodata

Peminat hobi bertanam dapat dikatakan meningkat di masa pandemi. Hal ini terlihat dari banyaknya pengguna media
sosial yang mengunggah tanaman atau bunga yang ditanamnya. Media KN mewawancarai orang yang sudah lama
menekuni hobi bertanam, Nenden Maya Rosmala dari Kanwil DJKN Jawa Barat. Simak petikan wawancaranya.

Nama: Thaufik
Tempat tanggal Lahir: Palembang, 17 November
1960
Pendidikan: S2 Marketing
Riwayat Pekerjaan:
1. PNS (JS,PP,Penilai, Bendahara dll) KP3N
Palembang (1983-1987)
2. Kasubsi/Kasi KP3N Palembang dan KP3N
Bengkulu (1988-1994)

Q: Mengapa Ibu suka menggeluti
hobi bertanam ini?

lebih subur dan tidak gersang juga
menyalurkan udara segar ke rumah.

Q: Belajar dari mana cara
bertanam ini?

A: Dengan memelihara tanaman
membuat rumah menjadi lebih
indah, jadi kebetulan halaman
saya ada tanah yang bisa ditanami,
saya manfaatkan sebaik mungkin
dengan bertanam. Selain itu dengan
bertanam dapat membuat tanah

Q: Sejak kapan menggeluti hobi
bertanam ini?

A: Selain membaca buku, googling
dan membuka youtube, saya juga
kadang bertanya kepada petani kalau
kebetulan saya sedang mudik ke
kampung halaman.

10. Kepala Kanwil DJKN Jateng DIY (2013-2014)

A: Sejak kecil, orang tua saya
mengajarkan bertanam, karena
selain membuat rumah lebih hijau,
juga kita dapat menanam tanaman
yang dapat kita panen sendiri untuk
keperluan konsumsi, jadi tidak
usah beli. Bagi saya, memanen hasil
kebun sendiri memiliki kebahagiaan
tersendiri. Jadi, bisa dibilang
mungkin ini hobi yang turun
temurun. hahaha...

11. Dewas Univ.Diponegoro (2013-2014)

Q: Apa saja yang ditanam?

12. Dewas Prodip III Keselamatan Perjalanan,
Kemenhub (2014-2015)

A: Bunga, supaya rumah saya terlihat
cantik dan tidak gersang. Selain itu
juga saya menanam buah untuk
saya konsumsi sendiri dan keluarga
seperti pepaya, pisang, mangga,
bahkan nangka. beberapa jenis
palawija seperti ubi, dan kentang
juga saya tanam sendiri.

3. Kepala KP3N Kupang (1994-1998)
4. Kepala KP3N Cirebon (1998-2001)
5. Kepala KP2LN Lampung (2001-2005)
6. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat DJKN
(2005-2010)
7. Kepala Kanwil DJKN Aceh (2010-2012)
8. Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar (2012-2013)
9. Dewas RS Bhayangkara Makasar (2012-2013)

13. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
(2016-2017)
14. Dewas RSJ Soeharto Heerdjan Grogol Jakarta
(2016-2019)
15. Dewas UIN
(2017-Sekarang)

Raden

Fatah

Palembang

16. Dewas Universitas Jambi (2019- sekarang)
17. Kepala Kanwil DJKN SJB (2017-2020)
18. Dewas RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang (2020-sekarang)
Prestasi:
1. Kantor Pelayanan Terbaik se-DJPLN dan
Terbaik Ke-2 Se-Kemenkeu (2004)
2. Penghargaan Tertinggi Piala Citra Presiden
RI sebagai Pimpinan Terbaik/Teladan seKementerian/Lembaga dan Piala Citra Pelayanan
Prima Terbaik se-K/L.

Q: Manfaat dari hobi bertanam
ini?
A: Untuk bunga saya tanam sebagai
hiburan karena dengan memandang
bunga yang mekar dapat membuat
hati menjadi senang. Selain itu juga
untuk mengisi waktu luang. Untuk
buah dan palawija seperti saya
sudah sebutkan sebelumnya, untuk
konsumsi keluarga, juga saya beri ke
tetangga apabila hasilnya lerlebih.

Q: Biayanya memulai hobi
bertanam ini apakah besar?
Tidak. Apalagi saat ini kita sudah
bisa berbelanja di marketplace yang
harganya sangat murah.
Q: Adakah pengalamanan unik
selama menggeluti hobi bertanam
ini?
A: Pengalaman unik justru ada saat
masa pandemi seperti ini, yaitu
tanaman yg dahulu zaman saya kecil
seperti jenis janda bolong itu tidak
berguna dan sudah saya buangbuang sekarang tanaman ini malah
ngehits. Jadi saya terpaksa beli lagi,
hehe... Selain itu, tanaman keladi
yg dulunya cuma tanaman hutan,
kini banyak diburu sehingga saya
juga sekarangikut berburu tanaman
tersebut.
Q: Terakhir, apakah ada target
atau goals dari hobi bertanam ini?
A: Semua hobi selalu tentang jam
terbang, jadi kalau sudah lama
bertanam dan koleksi sudah banyak,
bisa aja saya jualan tanaman atau
saling tukar antar sesama kolektor
tanaman.
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Kang Sena mengucapkan:

Selamat Tahun Baru 2021.

Semoga tahun ini membawa kebahagiaan baru,
tujuan baru, pencapaian baru dan banyak inspirasi baru!
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