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LMAN Kehilangan Salah Satu Pegawai Terbaiknya
Jumat(27/03), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kehilangan
salah
satu pegawai
:
/LMAN/2020
:

15 Januari 2020

terbaiknya, Rezka Hastara. Almarhum merupakan Pegawai Kementerian Keuangan yang
ditugaskan di LMAN dan diketahui wafat pada hari Jumat, 27 Maret 2020 pukul 14.00 di tempat
tinggalnya di Jakarta Pusat. Segera setelah informasi diterima, pihak LMAN langsung menuju
lokasi, melakukan penanganan jenazah bekerjasama dengan tim medis, dan menghubungi
keluarga.

Sesuai prosedur, pemeriksaan lebih lanjut dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo (RSCM) untuk mengetahui penyebab meninggalnya Almarhum. Berdasarkan
hasil visum luar, almarhum dinyatakan terindikasi memenuhi kriteria serta ciri-ciri infeksi
COVID-19. Pemeriksaan hanya dilakukan visum luar sesuai dengan persetujuan keluarga.

Upaya Pencegahan Penyebaran Virus
Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, LMAN langsung mengidentifikasi semua pegawai
yang melakukan kontak langsung maupun berada dalam kegiatan yang sama dengan
almarhum agar melaporkan, memantau kesehatan diri, serta memeriksakan kepada rumah
sakit rujukan apabila terdapat gejala yang mengarah kepada COVID-19.

Semenjak adanya wabah COVID-19, LMAN sudah melaksanakan protokol-protokol kesehatan
dan langkah yang perlu sesuai dengan instruksi pemerintah, seperti penyemprotan desinfektan
Gedung dan pemeriksaan suhu tubuh serta pemantauan kesehatan pegawai secara rutin.
LMAN melaksanakan protokol kesehatan pemerintah serta menerapkan kebijakan Work From
Home (WFH) agar dapat tetap memberikan layanan umum dengan menjunjung tinggi
pengawasan ketat dan menerapkan nilai kepedulian antar pegawai LMAN dalam
pelaksanaannya.
***

Sekilas Tentang LMAN

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah salah satu Special Mission Vehicles
(SMV) Kementerian Keuangan yang berbentuk BLU untuk mendukung optimalisasi
manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial serta menggali
potensi return on asset dan PNBP. Dalam menjalankan perannya LMAN melakukan aktivitas
peningkatan status aset negara hingga pemasarannya, termasuk melakukan layanan
konsultasi aset negara (advisory) kepada Kementerian/Lembaga/BLU dan instansi yang
mengelola aset negara lainnya. Selain itu, LMAN juga diberi mandat akselerator
pembangunan infrastruktur melalui pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional.
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