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Salam
Redaksi

LIPUTAN KHUSUS

Tim Medis menjadi Garda Terdepan 

Penanganan Covid-19 di LAN 10

14

Adaptasi Cepat dan 

Berdamai dengan Pandemi
18

COVID 19 dari Kacamata Perencanaan dan 

Pengelolaan Keuangan :

Tahun yang Menantang sekaligus Melelahkan

Berdamai dengan pandemi. Tema yang diangkat di 
Warta LAN edisi Desember ini. Sengaja tema ini tim 
redaksi sajikan untuk menandai berakhirnya tahun 
2020. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak akan 
terlupakan bagi kita semua karena tahun ini semua 
dihadapkan pada tantangan besar yaitu beradaptasi 
dengan masa pandemi yang datang menghantam 
seluruh belahan dunia. 

Pada edisi ini, tim redaksi menyajikan liputan khusus 
dan liputan utama terkait apa dan bagaimana 
LAN menghadapi, beradaptasi dan berdamai 
dengan pandemi. Melalui edisi ini pun tim redaksi 
menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan 
hingga kepada teman-teman pelaksana yang telah 
bergandengan tangan menjawab semua tantangan 
masa pandemi. 

LAN dengan gesit menghadapi masa sulit ini 
dengan serangkaian kebijakan. Ditengah semua 
keterbatasan yang ada, pelaksanaan tugas fungsi 
tetap dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan 
beberapa capaian prestasi dapat terukir. 

Sekian banyak suka duka yang ditorehkan, diolah 
dan disajikan sedemikian rupa dengan harapan 
kiranya informasi-informasi tersebut dapat 
menginspirasi, memberikan hikmah dan yang 
terpenting untuk membangkitkan semangat bahwa 
bersama kita pasti bisa melalui masa ini sesulit 
apapun kondisinya.  
 
Salam sehat selalu dan selamat menikmati :D
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Aplikasi Intranet yang dapat 
memantau kinerja dan 

kondisi kesehatan pegawai 
setiap harinya

Penerapan Flexible Work Arrangement

Era adaptasi kebiasaan baru sebenarnya 
merupakan kesempatan untuk 
mengimplementasikan konsep Flexible Work 

Arrangement (FWA) dalam birokrasi. Sebelum 
adanya era adaptasi kebiasaan baru, diskusi 
wacana tentang FWA telah berlangsung. Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) juga relatif sudah siap 
secara sistem. Hal yang kemudian dipersiapkan 
oleh LAN adalah pembuatan sistem intranet yang 
dapat diakses melalui smartphone. Intranet sendiri 
dapat berfungsi sebagai instrumen absensi virtual, 
memastikan pegawai mematuhi kebijakan Work from 
Home (WFH), memantau mobilitas pegawai secara 
realtime, memantau kondisi kesehatan pegawai, dan 
memantau kinerja pegawai tiap hari. Pelaksanaan 
FWA di LAN menggunakan mekanisme WFH dan 
Work from Office (WFO). Beberapa pegawai bekerja 
dari kantor dan lainnya bekerja dari rumah dengan 
persentase 25% dan 75%. Proses absensi dilakukan 
menggunakan sistem intranet yang dapat diakses 
melalui smartphone dan ketentuan tersebut harus 
dipatuhi oleh seluruh unit kerja di LAN. 

Langkah Gesit di 
Masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru

Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) dengan 
cepat dapat merespon 

adaptasi kebiasaan baru 
dengan beberapa langkah 

taktis. Pertama, penerapan 
Flexible Work Arrangement 

(FWA) untuk organisasi. 
Guna mengakomodir hal 
tersebut, LAN dengan 

cepat menyiapkan aplikasi 
intranet berbasis smartphone 

yang sangat user friendly. 
Kedua, melaksanakan 

beberapa protokol kesehatan 
Covid-19 di kantor. Ketiga, 

penyesuaian metode 
pengembangan kompetensi. 

Metode distance learning 
dipilih dalam proses 

pengembangan kompetensi. 
Keempat, melakukan 

pendekatan dengan pegawai 
dan stakeholder eksternal

“
“
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Pendekatan kepada 
Pegawai dan Stakeholder

Adanya pandemi Covid-19, 
tentunya tidak hanya 
mempengaruhi pegawai 
secara material, namun juga 
secara moril. Untuk itu, LAN 
menyelenggarakan berbagai 
program untuk menaikkan moril 
pegawai. LAN agaknya sangat 
serius dengan program tersebut, 
terbukti dengan pelaksanaan 
program yang langsung dipimpin 
oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si. 
selaku Kepala LAN melalui 
video conference. Diharapkan 
program-program tersebut dapat 
meningkatkan moril pegawai, 
agar tetap produktif menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai 
ASN dan pegawai tidak berlama-
lama larut dalam berbagai 
kebingungan dan perubahan di 
era adaptasi kebiasaan baru. 

Di tengah meluasnya pandemi 
Covid-19 yang memaksa kita 
untuk WFH, Pimpinan LAN terus 
memantau kondisi dan kinerja 
pegawainya melalui program 
“Kepala LAN Menyapa Pegawai”. 
Dalam kegiatan ini, Kepala LAN 
didampingi jajaran Pimpinan 
Tinggi Madya secara bergiliran 
menyapa pegawai melalui 
fasilitas video conference. 
Setiap pegawai dari seluruh 
unit kerja berkesempatan untuk 
berinteraksi secara langsung 
dan berbagi pengalaman selama 
bekerja dari rumah.

Pimpinan LAN juga 
mengapresiasi kinerja para 
pegawai yang meskipun harus 
bekerja dari rumah, namun 
seluruh tugas dan fungsi LAN 
tetap berjalan secara optimal, 
bahkan cenderung lebih banyak 
dan lebih cepat daripada 
kondisi normal. Harapannya 
melalui kegiatan tersebut, rasa 
kekeluargaan di LAN semakin 
terjalin antara pimpinan dan 
pegawai. 

Sementara itu, untuk pendekatan 
dengan stakeholder eksternal, 
LAN membuat program 
“Bang Kumis Menyapa” yang 
dilaksanakan untuk melakukan 
pendekatan dengan stakeholder 
eksternal melalui platform 
digital. Tentunya stakeholder 
memerlukan informasi-informasi 
terkait pelaksanaan tugas dan 
fungsi LAN di era adaptasi 
kebiasaan baru. Program Bang 
Kumis Menyapa merupakan 
media yang memastikan agar 
komunikasi dan koordinasi 
tersebut tetap terjaga di era 
adaptasi kebiasaan baru. 
Selain itu, program tersebut 
juga digunakan sebagai 
media sharing permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dan 
sarana sosialisasi atas kebijakan-
kebijakan yang diterbitkan oleh 
LAN selama masa pandemi.

Implementasi FWA di LAN 
berjalan cukup efektif. Walaupun 
Sebagian pegawai bekerja dari 
kediamannya, tugas dan fungsi 
LAN dapat berjalan dengan baik, 
kinerja organisasi tidak mengalami 
gangguan, dan kinerja individu juga 
dapat terus terpantau dengan baik. 
Terdapat dua hal yang menjadi 
kunci keberhasilan pelaksanaan 
FWA di LAN. Pertama, sistem 
manajemen kinerja LAN sudah 
berjalan dengan baik jauh 
sebelum adanya FWA. Cascading 
sasaran kinerja dari organisasi 
sampai individu pegawai sudah 
dirumuskan dengan baik. Sasaran 
kinerja individu pegawai sudah 
terukur sampai output yang harus 
dicapai setiap harinya. Setiap 
pegawai pada era new normal 
diminta melaporkan capaian 
kinerja setiap hari melalui aplikasi 
intranet. Kedua, komitmen jajaran 
pimpinan di lingkungan lembaga 
Administrasi Negara. Pimpinan di 
LAN berkomitmen terus memantau 
kinerja pegawainya sehingga 
target-target sasaran kinerja dapat 
berjalan sesuai dengan timeline 
yang diharapkan.

Kegiatan Kepala LAN 
Menyapa yang dilakukan 

secara virtual
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Pembelajaran Jarak Jauh (Distance 
Learning) Menyongsong Adaptasi 
Kebiasaan Baru 

Covid-19 telah menjadi wabah yang meluas 
dengan cepat ke lebih dari 100 negara. 
Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia 
pada awal Maret 2020 telah menjadi bencana 
nasional. Dalam masa pandemi, pemerintah 
dituntut untuk segera beradaptasi agar tetap 
mampu menjalankan rencana dan target 
pembangunannya serta memberikan pelayanan 
terbaik kepada stakeholders. Pandemi Covid-19 
menimbulkan tuntutan terhadap birokrasi untuk 
beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi agar 
dapat menciptakan pelayaan publik yang optimal, 
efisien dan efektif. Salah satunya adalah proses 
pengembangan kompetensi (bangkom) bagi ASN.

Sebagai bentuk upaya adaptasi terhadap pandemi 
tersebut, LAN mengeluarkan serangkaian 
kebijakan berkaitan dengan pengelolaan 
bangkom khususnya dalam penyelenggaraan 
pelatihan ASN di antaranya melalui Surat Edaran 
No. 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan 
Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa 
Pandemi Covid-19. Panduan teknis tersebut untuk 
dijadikan acuan oleh lembaga pelatihan, peserta, 
dan tenaga pelatihan dalam menyelenggarakan 
pelatihan pada masa pandemi Covid-19. 

Muncul urgensi yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah dalam hal bangkom untuk 
menghadapi tantangan yang terus berubah, salah 
satunya ialah pandemi Covid-19. Hal tersebut 
terejawantah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS 
yang menjadi pembaharuan dari PP Nomor 11 
Tahun 2017, yang menjamin hak PNS untuk 
mendapatkan bangkom sebanyak 20 jam 
pelajaran (JP) selama satu tahun. Sedangkan 
bagi PPPK adalah maksimal 24 JP.

Kondisi era adaptasi kebiasaan baru menuntut 
kondisi yang serba fleksibel, salah satunya 
dengan bekerja dari rumah, yang juga diterapkan 
dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan 
(diklat). Untuk itu, dalam menghadapi tantangan 
terutama di tengah pandemi saat ini, LAN 
telah mempersiapkan inovasi-inovasi baru 
dalam pengembangan ASN. Antara lain adalah 
meluncurkan platform “ASN Unggul” yang dapat 
diakses melalui situs “asn-unggul.lan.go.id”. 
ASN Unggul merupakan sistem manajemen 
pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran 
secara kolaboratif dari berbagai instansi/tokoh 
dan memungkinkan ASN dapat mengakses bahan 
materi tersebut, dimanapun dan kapanpun secara 
gratis. 

Kondisi ini merupakan kondisi normal menuju new 
normal. Pandemi menjadi momentum pembiasaan 
pembelajaran dengan metode full e-learning 
dengan teknologi informasi. Dalam mewujudkan 
efisiensi pelatihan, proses bangkom tidak selalu 
harus dilaksanakan di dalam kelas. Ada banyak 
inovasi yang dilakukan oleh banyak pihak di era 
pandemi ini. Kita mulai mafhum dan terbiasa 
dengan inovasi pembelajaran. Padahal beberapa 
waktu sebelum pandemi ada keraguan terhadap 
pelaksanaan e-learning, blended learning, dan 
penggunaan aplikasi teleconference. Tentu 
mulai saat ini dan ke depan ada banyak ruang 
dalam konteks pelatihan yang bisa diinovasi. 
Selanjutnya, LAN menjadi instansi terdepan yang 
terus berubah menjadi lebih baik sesuai dengan 
tuntutan zaman di era disrupsi. 

Pandemi Covid-19 telah ‘memaksa’ lembaga 
pelatihan baik di kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah untuk beralih dari metode 
klasikal ke metode distance learning. Namun, 
pasca usainya pandemi ini pun seyogyanya 
pelatihan dengan metode distance learning 
ini tetap menjadi pilihan strategi bangkom 
dengan alasan perkembangan teknologi dapat 
dimanfaatkan untuk efektivitas distance learning, 
sehingga pembiayaan bangkom menjadi lebih 
efisien. Menjadi tugas bersama, baik LAN sebagai 
instansi pembina maupun lembaga pelatihan 
sebagai penyelenggara program bangkom, 
untuk bersama-sama menyiapkan strategi dan 
serangkaian kebijakan dalam menyambut tren 
metode distance learning dalam penyelenggaraan 
bangkom.

Perkembangan digitalisasi dalam bangkom turut 
menuntut lembaga pelatihan untuk merespon 
dengan cepat perkembangan dunia digital, tidak 
hanya proses pembelajarannya saja, tetapi 
juga pada tujuan dari pembelajaran yang ingin 
dicapai yaitu mempersiapkan ASN yang mampu 
memanfaatkan teknologi informasi dalam bisnis 
prosesnya. Selama era pandemi Covid-19, 
LAN telah menyelenggarakan beragam bentuk 
bangkom baik melalui metode virtual dan juga 
gabungan (blended) seperti: Pelatihan Dasar 
CPNS (Latsar CPNS); Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional (PKN) Tingkat I, II, Administrator, 
Pengawas; Pelatihan Calon Analis Kebijakan; 
Pelatihan Teknis dan Sosio-Kultural; dan 
seterusnya.

Pelaksanaan distance 
learning melalui aplikasi 
ASN Unggul dan SIPKA
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Penerapan Protokol Kesehatan di LAN 
dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia di 
dalamnya kini tengah bersiap memasuki proses 
adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi 
Covid-19. Segala upaya telah diterapkan, 
termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) demi mencegah terjadinya penyebaran 
virus lebih jauh, khususnya tingginya kasus 
Covid-19 klaster perkantoran. Berdasarkan data 
yang dirilis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 
tercatat adanya klaster Covid-19 di kementerian 
dan institusi pemerintahan. Dalam data 
visualisasi itu, sekitar 30 kementerian dan instansi 
pemerintahan mencatatkan kasus infeksi virus 
corona yang mulai menyerang Indonesia di bulan 
Maret 2020. Tingginya kasus Covid-19 klaster

perkantoran ini sangat memperihatinkan. 
Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, 
berbagai protokol kesehatan di tempat kerja atau 
kantor pun telah disiapkan, yang termuat dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/328/2020. Kantor-kantor pemerintahan 
harus menjadi garda terdepan dalam memberi 
contoh disiplin mematuhi protokol kesehatan di 
tengah pandemi yang belum diketahui kapan akan 
berakhir. 

Menyikapi hal tersebut, LAN segera mengambil 
kebijakan strategis yang dapat melindungi seluruh 
pegawai dengan meningkatkan upaya preventif 
dan kuratif, guna mencegah terjadinya klaster

baru penyebaran Covid-19 yang berasal dari 
area perkantoran. Dalam rangka mengurangi 
atau bahkan memutus rantai penularan Covid-19 
di area perkantoran, maka dibentuk Tim Gugus 
Tugas LAN yang ditugaskan untuk menangani 
masalah Covid-19 yang tidak hanya melibatkan 
pimpinan dan petugas medis, namun juga dari 
Unit Kerja di lingkungan LAN lainnya seperti 
Perencanaan, Kepegawaian, Keamanan, dan 
seterusnya. Penggunaan masker dan pengecekan 
suhu tubuh menjadi kewajiban saat memasuki 
area perkantoran. Jumlah pegawai yang hadir 
dan bekerja di kantor (WFO) diatur dengan 
baik agar tidak terlalu padat dan tetap menjaga 
aturan physical distancing. Pegawai yang 
memiliki kondisi kesehatan yang kurang sehat, 
atau memiliki penyakit bawaan (komorbid) dan 
juga yang sedang hamil atau pasca melahirkan 
diperkenankan bekerja dari rumah (WFH/
WFO). Selain itu, LAN juga memberlakukan 
jam kerja 8 to 3, mengatur jadwal kerja bergilir 
dan sistem WFH. Meskipun bekerja di rumah, 
kualitas dan produktivitas seluruh pegawai tetap 
dijaga dengan adanya perencanaan dan target 
hasil kerja (output) harian dan bulanan yang 
diserahkan ke pimpinan. Adanya sistem WFH juga 
melahirkan inovasi presensi kehadiran baru dari 
sebelumnya dengan menggunakan jari tangan 
(finger print) yang berubah dengan pemanfaatan 
teknologi melalui presensi di smartphone, baik 
berbasis android, iOS dan desktop browser. 
Presensi berbasis online ini juga mencatat kondisi 
kesehatan dan kinerja dari pegawai LAN setiap 
harinya, sehingga para pimpinan dan juga seluruh 
pegawai di unit kerja yang bersangkutan dapat 
melihat kondisi kesehatan dan hasil kerjanya 
masing-masing. Lingkungan perkantoran juga 
disediakan peralatan sanitasi seperti tisu, hand 
sanitizer, tempat cuci tangan, sabun, dan cairan 
disinfektan. Seluruh area dan fasilitas perkantoran 
dijaga agar tetap steril dan higienis dengan 

membersihkan secara berkala, khususnya yang 
kerap digunakan bersama-sama seperti toilet, 
masjid, lobi, pegangan pintu, tombol lift, toilet, dan 
lain sebagainya. Gedung perkantoran dan bagian 
interiornya secara rutin dilakukan didisinfeksi. Tim 
medis juga selalu siap sedia dalam menerima 
konsultasi kesehatan pegawai baik secara 
konvensional di klinik dan juga secara daring. Tes 
cepat (rapid test) senantiasa tersedia dan rutin 
diberikan kepada para pimpinan dan pegawai. 
Pegawai yang akan dan sudah menjalankan tugas 
kedinasan di luar kantor juga diwajibkan untuk 
melakukan rapid test dan konsultasi dengan tim 
medis.

Pimpinan LAN juga dengan cepat melakukan 
langkah-langkah mengantisipasi dampak negatif 
pandemi Covid-19 dalam bentuk-bentuk lainnya 
seperti mengadakan dialog sebagai sarana 
untuk meningkatkan motivasi dan mengurangi 
kecemasan serta kebosanan karena banyak 
menghabiskan diri di rumah yang ditimbulkan 
oleh pandemi Covid-19 bagi seluruh pegawai. 
Seminar virtual bertemakan team building rutin 
dilakukan. Ibadah dan doa bersama dengan 
menggunakan media daring menjadi agenda rutin 
yang dilaksanakan. Sehingga, diharapkan tetap 
menjaga kekuatan iman sebagai senjata kunci 
dan disertai penerapan protokol kesehatan untuk  
melawan Covid-19.

Kepekaan terhadap krisis (sense of crisis) 
baik dari tingkat pimpinan hingga staf menjadi 
kunci utama keberhasilan LAN dalam perang 
melawan Covid-19. Hal ini sinkron dengan salah 
satu dari empat nilai-nilai IPIP yang dimiliki 
oleh LAN, yakni: Peduli. Kantor-kantor instansi 
pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah 
haruslah menjadi pionir dan contoh (role model) 
dalam pengarusutamaan dan perluasan adaptasi 
kehidupan baru di lingkungan masyarakat.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, 
sedang ‘ditembak’ menggunakan 

infrared thermometer
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Dalam rangka menanggulangi dan 
memutus mata rantai penyebaran 
Coronavirus Disease 19 (Covid-19), 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
membentuk Satuan Tugas  Kesehatan 
dalam rangka Penanganan Covid-19, hal 
ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 
Nomor 6/K.1/HKM 02.3/2020 tentang langkah 
strategis Penyebaran Coronavirus Disease 
2019 di lingkungan Lembaga Administrasi 
Negara. Satgas ini bertugas untuk melakukan 
pencegahan penyebaran Covid-19 melalui 
sinergitas dan koordinasi antar unit kerja di 
lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Tak 
hanya itu satgas ini juga melakukan antisipasi, 
kesiapsiagaan, monitoring terhadap potensi 
eskalasi penyebaran Covid-19 serta memberikan 
informasi dan edukasi yang dibutuhkan dalam 
rangka pencegahan penanggulangan Covid-19. 
Satgas Kesehatan ini juga bertugas mengambil 
langkah-langkah teknis penanganan yang 
diperlukan guna mencegah dan mengatasi 
penyebaran Covid-19 di lingkungan LAN.

 

Tim Medis menjadi 
Garda Terdepan 
Penanganan 
Covid-19 di LAN

Tenaga medis LAN yang 
berdedikasi tinggi dalam 

memerangi pandemi Covid-19
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Salah satu unit kerja yang menjadi garda terdepan 
dari Satuan Tugas Kesehatan LAN adalah tenaga 
medis klinik LAN yang tersebar di beberapa 
satuan kerja LAN antara lain LAN Veteran Jakarta, 
PPLPN LAN Pejompongan Jakarta, Puslatbang 
PKASN Jatinangor, Puslatbang KMP Makassar, 
Puslatbang KDOD Samarinda, Puslatbang KHAN 
Aceh, Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik 
STIA LAN Bandung dan  Politeknik STIA LAN 
Makassar. 

Tenaga medis LAN LAN Jakarta terdiri dari 6 
Dokter dan 7 Perawat. Dokter Rindra Eriska 
Hidayat selaku koordinator tenaga medis 
menjelaskan bahwa LAN telah mengambil 
langkah-langkah teknis dalam upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19, “sebagai contoh upaya 
penanganan terhadap pegawai yang kedapatan 
reaktif setelah melalui uji Rapid hal yang dilakukan 
ialah membawa pegawai untuk melakukan uji 
usap (Swab test) pada Rumah Sakit Pemerintah 
yang menangani pasien Covid-19” ujarnya.

Jika pegawai tersebut dinyatakan positif, maka 
tim medis langsung berkoordinasi dengan Wisma 
Atlet sebagai tempat isolasi mandiri untuk wilayah 

Jakarta, sedangkan untuk daerah berkoordinasi 
dengan Rumah Sakit Umum Daerah setempat. 
Namun tak jarang pegawai menolak untuk 
dirujuk kesana dikarenakan alasan keluarga dan 
lain sebagainya, Tim medis juga memberikan 
bimbingan secara psikologis agar pasien mau 
dirujuk untuk menjalani isolasi di Wisma Atlet. 
Lebih jauh ia memaparkan, selama melakukan 
isolasi atau karantina mandiri, pegawai akan 
selalu dipantau perkembangan kesehatannya 
melalui pesan singkat oleh tim medis, sampai 
dinyatakan sembuh.

Rindra melanjutkan, Penanganan Covid-19 tidak 
hanya terhadap pegawai yang terpapar Covid-19, 
tetapi juga area kerjanya pun tak luput dari 
penanganan tersebut, hal-hal yang dilakukan tim 
satuan tugas kesehatan LAN ialah melakukan 
pembersihan area kerja yang terkontaminasi 
pegawai positif dengan cairan desinfektan, 
mengidentifikasikan pegawai-pegawai yang 
memiliki riwayat kontak dengan pasien, serta

melakukan karantina mandiri untuk seluruh 
pegawai di area kerja tersebut selama minimal 14 
hari. 

Sejak tim Satgas ini dibentuk, Rindra 
mengungkapkan tenaga medis telah melakukan 
Rapid test terhadap seluruh pegawai di 
lingkungan LAN, kami juga melakukan Rapid 
test terhadap pegawai yang ingin melakukan 
perjalanan dinas keluar daerah dan pegawai yang 
baru saja melaksanakan perjalanan dinas luar 
kota. “Hal ini dilakukan guna memberikan rasa 
aman terhadap pegawai dan keluarga pegawai 
dari virus Covid-19” jelasnya.

“Sekarang pakaian kami saat bekerja ialah APD 
atau Alat Perlindungan Diri secara lengkap mulai 
dari baju hazmat/gown, masker, sarung tangan, 
serta masker medis N95. Disatu sisi RIndra 
mengakui menggunakan APD lengkap dirasakan 
sangat tidak nyaman, rasa panas dan engap, dan 
seringnya berganti sarung tangan membuat kulit 
terasa kering dan gatal. Namun dengan dedikasi 
penuh untuk memberikan layanan terbaik, 
keluhan-keluhan yang dirasakan tidak menjadi 
hambatan,” tambahnya.

Salah satu fasilitas penting dalam rangka 
pencegahan dan penanganan Covid 19 adalah 
rutin memberikan atau mengadakan tes rapid, dan 
jadwal yang demikian padat dalam melakukan 
rapid test yang lumayan menguras tenaga 
karena keterbatasan SDM, hal ini diperparah 
jika kemudian terdapat kasus reaktif yang 
akhirnya menjadi kasus konfirmasi positif, maka 
semakin menguras upaya dan tenaga karena 
akan ada langkah-langkah selanjutnya yang 
harus dilakukan, “Rasa gerah dan tidak nyaman 
itu pupus saat kita mengingat dampak yang 
ditimbulkan karena tertular Virus tersebut, APD 
ini menjadi satu-satunya perlindungan kami jika 
ternyata terdapat pegawai yang positif” 

Tak jarang saat melakukan identifikasi pegawai 
yang melakukan kontak langsung dengan 
pegawai positif, beberapa pegawai tak terima 
dan memarahi dokter dan pegawai positif 
tersebut, disinilah kami tim medis berusaha untuk 
menenangkan suasana.

Kami juga selalu melakukan koordinasi dengan 
pihak Dinas Kesehatan setempat dalam rangka 
tindakan pencegahan dan penanggulangan 
Covid-19, secara aktif kita melaporkan setiap 
perkembangan pegawai di lingkungan LAN, baik 
pegawai yang sedang melakukan Work From 
Office (WfO) maupun Work From Home (WfH).

Sebagai diketahui bersama, Covid-19 menjadi 
masalah utama di dunia termasuk Indonesia, 
data per 29 November 2020 yang disampaikan 
oleh Juru Bicara Komite Penanganan Covid-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Prof. Wiku 
Adisasmito, terdapat 6267 Kasus baru, dari data 
tersebut tercatat merupakan penambahan kasus 
baru tertinggi selama beberapa bulan terakhir ini. 
Menyikapi hal tersebut, dr. Rindra memberikan 
beberapa  kiat dan strategi yang dapat dilakukan 
pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran 
virus Covid-19, yaitu tetap menjaga stamina  dan 
kesimbangan kesehatan fisik dan mental.

Berolahraga secara teratur, menjaga asupan 
makanan tetap bergizi (sayuran dan buah 
buahan), menjaga pola istirahat, banyak minum 
air putih, berjemur, dan selalu menjaga protokol 
kesehatan yang meliputi menggunakan masker, 
mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak, 
beberapa hal tersebut dapat dilakukan pegawai 
sebagai upaya meningkatkan imunitas didalam 
tubuh, jelasnya. Tidak hanya itu saja, beribadah 
dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dalam menjaga kita dari serangan virus tersebut.

Pelaksanaan rapid test sebagai 
upaya antisipasi penyebaran 

Covid-19
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COVID 19 dari Kacamata Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan :

Tahun yang Menantang 
sekaligus Melelahkan “

“
Begitulah perasaan yang disampaikan 

oleh tim perencanaan dan keuangan di 
lingkungan Lembaga Administrasi Negara. 

Bukan tanpa alasan, gelombang pandemi 
yang melanda tanpa diduga sebelumnya telah 
membuat hampir seluruh aspek kehidupan 
dalam berbagai bidang terguncang. Berbagai 
penyesuaian dan adaptasi mau tidak mau harus 
dilakukan di tengah bayang-bayang Covid-19. 
Tidak terkecuali, seluruh institusi pemerintahan 
pun harus ikut berbenah dan meraba-raba 
mencari jalan keluar darurat agar tugas dan 
kewajibannya tetap berjalan dengan semesetinya 
serta melakukan berbagai upaya untuk dapat 
berkontribusi terhadap pencegahan dan 
penanganan Covid-19.

Berbagai adaptasi dan perubahan tersebut 
menimbulkan konsekuensi terhadap perencanaan 
kegiatan dan anggaran belanja yang sudah jauh-
jauh hari sebelumnya telah ditentukan. Berbagai 
regulasi dan kebijakan juga digulirkan untuk 
memastikan kegiatan pemerintahan dapat tetap 
berjalan sesuai rencana. Namun, di sisi lain juga 
dituntut untuk mendukung upaya pencegahan dan 
percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Di masa awal pandemi, LAN mengalami 
pemotongan anggaran dan melakukan realokasi 
belanja untuk penanganan Covid 19. Hal tersebut 
berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 
4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, 
Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang 
dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan 
COVID-19; Surat Edaran Menteri Keuangan 
Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing 
Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/
Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan 
COVID-19; dan Surat Menteri Keuangan Nomor 
S-302/MK.02/2020 perihal Langkah-langkah 
Penyesuaian Belanja K/L Tahun 2020. Hasilnya, 
anggaran sebesar Rp 33.687.533.000,- dipotong 
dari Pagu Semula Rp 350.266.459.000,- menjadi 
Rp 316.578.926.000,-. Realokasi anggaran 
yang digunakan untuk percepatan penanganan 
Covid-19 diantaranya adalah untuk melakukan 
berbagai peningkatan sarana kesehatan, fasilitas 
kebersihan dan desinfeksi.

Tahun 2020 merupakan tahun yang 
sangat melelahkan
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Dari sisi perencanaan, berbagai penyesuaian 
dilakukan agar seluruh kegiatan di lingkungan 
LAN dapat tetap berjalan optimal selama masa 
pandemi dengan tetap berpedoman pada 
pola-pola baru di masa bekerja dari rumah 
dan adaptasi kenormalan baru. Mulai dari 
memaksimalkan anggaran operasional kantor 
di seluruh satker untuk penanganan covid, 
terutama penyediaan sarana dan prasarana 
kesehatan dan kebersihan, memaksimalkan 
anggaran obat-obatan untuk penyediaan vitamin 
bagi pegawai, pengajuan revisi anggaran secara 
online, pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan 
monev secara online melalui zoom meeting 
serta memaksimalkan koordinasi melalui grup 
whatsapp.

Selain itu, anggaran PNBP pun dioptimalkan 
untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan 
percepatan penanganan Covid-19. Dana tersebut 
didapatkan dari kegiatan-kegiatan pelatihan yang 
terpaksa harus dilakukan secara distance learning 
sehingga mengakibatkan banyak anggaran yang 
tidak terserap.

Tidak jauh berbeda, di sisi pengelolaan keuangan 
LAN juga melakukan banyak penyesuaian baik 
dalam hal pelayanannya maupun pola kerja untuk 
meminimalisir interaksi langsung antar orang serta 
dalam rangka mengakomodir sistem kerja WFH-
WFO yang diterapkan selama masa pandemi 
berlangsung. Penyesuaian yang dilakukan 
diantaranya memaksimalkan koordinasi dan 
korespondensi secara daring baik melalui grup 
whatsapp, email dan rapat-rapat daring melalui 
zoom meeting. 

Beralihnya hampir seluruh tatanan hidup, pola 
kerja dan sistem yang selama ini sudah mapan 
dan terlaksana dengan baik secara mendadak 
akibat terjangan Covid-19 tentu membutuhkan 
energi baik fisik maupun psikis yang besar. 

Mau tidak mau, beradaptasi dan menghadapinya 
dengan cara-cara baru menjadi sebuah keharusan 
yang tidak bisa ditawar lagi. Proses menuju 
adaptasi tersebut juga tidaklah mudah, berbagai 
kendala pasti dihadapi. 

Dengan ketersediaan anggaran yang terbatas 
hasil realokasi serta kelangkaan barang yang 
terjadi, pengadaan tetap harus dilakukan karena 
sangat mendesak. Setelah berbagai upaya 
dilakukan, pengadaan rapid test, masker, sarung 
tangan, thermogun, hand sanitizer, baju hazmat, 
vitamin/suplemen, tempat cuci tangan portabel, 
peralatan penyemprotan desinfektan, bilik 
desinfektan serta pengadaan 1 unit ambulance di 
Puslatbang KASN Jatinangor pun akhirnya satu-
persatu dapat dilakukan.

Pengelolaan keuangan pada masa awal pandemi 
juga membuat bagian keuangan kebingungan. 
Belum adanya panduan penggunaan akun-
akun yang jelas dari Kementerian Keuangan 
menyebabkan penggunaan akun masih sangat 
beraneka ragam. Seiring dengan berjalannya 
waktu, keluarnya kebijakan penggunaan akun 
Covid dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan menjadi jalan terang 
untuk menata kembali penggunaan dan pelaporan 
keuangan di lingkungan LAN. Proses revisi pun 
tentunya tidak berlangsung sekali, diperlukan 
konsultasi dan perbaikan berulang. 

Selain permasalahan tersebut, beberapa 
kendala lain juga ditemui dalam perencanaan 
dan pelaksanaan anggaran di masa pandemi 
Covid-19, yaitu: penggunaan aplikasi 
perencanaan secara daring sangat bergantung 
pada traffic dan jaringan sehingga seringkali 
penginputan data harus dilakukan pada 

malam hari pada saat traffic-nya sedang turun; 
perhitungan anggaran seringkali tidak masimal 
jika dilakukan dengan zoom meeting karena 
banyak hal detil yang perlu menjadi perhatian, 
untuk mengatasinya kegiatan ini dilakukan 
secara klasikal dengan memperhatikan protokol 
kesehatan; penggunaan aplikasi SAS harus 
dilakukan secara bergantian, harus menginfokan 
dan mengirim backup data SAS terakhir sehingga 
pengguna selanjutnya dapat me-restore data 
sebelum menggunakan aplikasi tersebut; sistem 
kerja WFH-WFO menyebabkan pengiriman 
dokumen pertanggungjawaban dari Bendaharara 
ke PPSPM dilakukan melalui jasa pengiriman 
barang, hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya 
potensi dokumen yang rusak atau hilang.

Meskipun tahun ini menjadi tahun yang sangat 
menantang dan melelahkan bagi tim perencanaan 
dan keuangan di lingkugan LAN pada khususnya, 
namun perlu diamini bahwa dengan adanya 
pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah 
masa-masa dimana kita mendapatkan banyak 
pembelajaran berharga. Kondisi yang tidak 
biasa ini menuntut semua orang untuk mampu 
berpikir di luar kebiasaan, berpikir kreatif mencari 
solusi terbaik agar tugas dan kewajiban serta 
seluruh program kerja yang telah direncanakan 
dan dianggarkan dapat tetap berjalan optimal 
dengan tetap memberikan kontribusi terbaik 
bagi pencegahan dan penaganan pandemi 
Covid-19 ini. Dengan begitu, baik individu 
maupun organisasi seperti LAN dapat mengambil 
pembelajaran dan berbenah diri serta menyadari 
bahwa ketangguhan dan keterampilan yang 
diperoleh setelah badai ini berlalu akan menjadi 
bekal untuk menjadi jauh lebih baik lagi.
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Kata-kata ini selalu kita dengarkan 
akhir-akhir ini sebagai suntikan 
semangat di tengah pandemi 

Covid-19 yang tidak terasa sudah lebih 
dari 9 bulan melanda negeri kita tercinta. 
Pemerintah sendiri telah berupaya secara 
maksimal untuk melawan musuh tak 
terlihat tersebut dengan segala stimulus, 
usaha dan strateginya. Hal tersebut 
dilakukan agar Indonesia dapat terbebas 
dari jurang resesi namun juga tetap 
mengedepankan keselamatan manusia. 

Selalu ada hikmah di 
balik setiap musibah yang 

terjadi

Adaptasi Cepat
dan Berdamai 
dengan Pandemi

Pelaksanaan senam 
pernafasan sebagai upaya 
menyehatkan jasmani dan 

rohani pegawai
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Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 
dalam rangka memutuskan penyebaran 
Corona Virus Disease (Covid-19) di kalangan 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penerapan 
Bekerja dari Rumah atau Work from Home 
(WFH). Berdasarkan Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 19 tertanggal 
16 Maret  2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja 
ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 
Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa 
meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan 
Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana 
Non Alam) dan arahan Presiden agar disusun 
kebijakan yang memungkinkan ASN untuk dapat 
bekerja dari rumah, sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian sistem ASN di lingkungan instansi 
pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk 
meminimalisir penyebaran Covid-19. Kebijakan 
Menteri PANRB tersebut dimaksudkan agar ASN 
dalam masa pandemi ini tetap dapat bekerja 
dengan tenang dan produktif walau bekerja dari 
rumah.

Hal menonjol dari kebijakan bekerja dari 
rumah tersebut adalah ditegaskan bahwa 
ASN di instansi pemerintah dapat bekerja di 
rumah, namun, Pejabat Pembina Kepegawaian 
(PPK) memastikan minimal terdapat dua level 
pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan 

tugasnya di kantor. Hal ini dimaksudkan agar 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
kepada masyarakat tidak terganggu. PPK 
kementerian, lembaga, daerah agar mengatur 
sistem kerja dengan mempertimbangkan jenis 
pekerjaan dan peta sebaran Covid-19 resmi dari 
pemerintah.

LAN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian (LPNK) menanggapi secara serius 
dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala LAN 
Nomor 9/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Work From 
Home (WFH) Dalam Masa Pandemi Corona 
Virus Disease (Covid-19) bagi Pegawai LAN 
yang ditandatangani tanggal 18 Maret 2020. 
Dengan keluarnya Surat Edaran Tersebut mulai 
tanggal 19 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 
pegawai LAN aktif bekerja dari rumah secara 
penuh. Dalam Surat Edaran tersebut juga 
mengatur seluruh kegiatan pegawai dengan selalu 
melakukan absensi di rumah pada pagi dan sore 
hari, pembatasan bepergian ke luar rumah dan 
tetap menjaga protokol kesehatan pun tercantum 
dalam surat edaran tersebut. Kemudian dalam 
perkembanganya, khususnya menyesuaikan 
dengan kondisi dan kebijakan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, kebijakan bekerja bagi 
ASN Lembaga Administrasi Negara senantiasa 
dimutakhirkan, hingga empat kali penyesuaian. 
Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur 
bagaimana pelaksanaan tugas kedinasan dapat 
tetap berjalan walau dalam kondisi pandemi. 

Lalu, bagaimana ASN LAN beradaptasi 
dengan semua kondisi pandemi ini?

Sebagaimana dirasakan semua orang saat ini, 
kondisi pandemi memaksa orang untuk dapat 
cepat beradaptasi dan menjalankan semua 
ketentuan baru atau yang akrab dikenal dengan 
adaptasi terhadap kebiasaan baru. Banyak hal 
yang harus disesuaikan demi keselamatan dan 
kesehatan diri dan lingkungan. Menjalankan 
protokol kesehatan sebaik mungkin dan 
memenuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah menjadi satu cara untuk dapat 
selamat dari pandemi. Mengganti rutinitas harian 
dengan berdiam di rumah namun tetap produktif 
menjadi satu tuntutan yang harus dijalani. 

Di awal masa pemberlakuan WFH, sebagian 
orang menganggap hal ini adalah sesuatu 
yang berat, karena bekerja dari rumah selain 
membutuhkan high level of multitasking juga 
membutuhkan fokus yang baik agar pekerjaan 
dapat berjalan lancar. Akibatnya, bekerja dari 
rumah menjadikan jam kerja selain fleksibel 
juga menjadi sangat unlimited. Belum lagi 
keterbatasan-keterbatasan lainnya seperti 
misalnya keluar rumah untuk memenuhi 
kebutuhan primer dan lain harus dilakukan 
dengan sangat hati-hati walau agak merepotkan. 

Rika (31) saat wfh harus berjibaku dengan 
kedua anaknya yang masih balita, ia dipaksa 
untuk membagi waktu antara pekerjaan di kantor 
dengan mengurus kedua anaknya. Biasanya 
kedua anaknya diurus oleh mertuanya, namun 
ketika ia harus bekerja dirumah kedua anaknya 
jadi lebih sering dengan dirinya. Terkadang 
suaminya yang juga wfh turut membantu 
membersihkan rumah dan mengurus anak, 
terutama ketika ada rapat melalui daring 
anaknya yang pertama seringkali mengganggu 
untuk meminta perhatiannya. Namun demikian 
ia bersyukur dengan bekerja dirumah dapat 
meluangkan waktunya lebih banyak dengan 
keluarga, karena biasanya ia harus berangkat 
kantor ketika anaknya masih tidur karena jarak 
yang cukup jauh dari rumah ke kantor dengan 
menggunakan moda transportasi kereta, dan 
saat pulang biasanya kedua anaknya pun sudah 
tertidur. Bekerja dari rumah membuatnya lebih 
dekat dengan buah hatinya, karena keluarga 
merupakan hal yang paling utama baginya. 

Sedangkan bagi Wiji (45), bapak dua anak 
yang juga bertugas sehari-hari menjalankan 
tugas kearsipan dan persuratan di LAN Jakarta,  
bekerja dari rumah justru membuat jam kerjanya 
bertambah. Jika biasanya bekarja di kantor 
dengan jam kerja jelas, 7.30-16.00 sore, maka 
ketika WFH diberlakukan, ia masih bertugas 
sampai menjelang malam bahkan tak jarang 
pelayanan persuratan secara daring masih 
diterima lewat tengah malam. Wiji mengaku walau 
tak memiliki ruang kerja khusus di rumahnya, 
sehingga harus berpindah-pindah terkadang 
di kamar tidur, kadang di ruang tamu bahkan 
tak jarang ia harus bergantian menggunakan 
perangkat komputer dengan anaknya yang masih 
duduk di bangku sekolah menengah, dia tetap 
semangat melaksanakan tugas hariannya. 

“
“Walaupun harus 
membagi waktu antara 
pekerjaan di kantor dan 
mengurus kedua anak, 
saya bersyukur dengan 
bekerja di rumah, saya 

dapat meluangkan waktu 
lebih banyak dengan 

keluarga
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Awalnya ia mengakui agak sulit bekerja dari 
rumah karena biasanya persuratan yang dikelola 
berbentuk fisik, tetapi kembali lagi bahwa 
setiap bencana selalu ada hikmahnya, keadaan 
memaksanya menggunakan teknologi dan 
menerima surat secara soft file melalui Aplikasi 
Tata Naskah Dinas Lembaga Administrasi Negara 
(ANDALAN).

Di sisi lain, kebijakan PSBB tentu saja berdampak 
bagi semua orang dalam wilayah kebijakan 
tersebut diberlakukan. Pembatasan melakukan 
perjalanan keluar kota memaksa orang untuk 
menahan rindu keluarga dan harus puas 
bersilaturahmi secara daring. Banyak ASN LAN 
yang berbulan-bulan menahan rindu kepada 
keluarga demi menjalankan kebijakan PSBB yang 
berakibat antara lain tidak dapat merayakan hari 
Raya Idul Fitri bersama keluarga. Sebagaimana 
yang dialami Listanto (32) yang sehari-hari 
bekerja sebagai Pengolah Bahan Informasi dan

“

“Tidak memiliki 
ruang kerja khusus 
di rumah, sehingga 
harus berpindah-

pindah terkadang di 
kamar tidur, kadang 
di ruang tamu dan 
harus bergantian 

menggunakan perangkat 
komputer dengan 

anak, tak menyurutkan 
semangat saya untuk 
melaksanakan tugas 

harian

Publikasi pada Kelompok Substansi (Poksi) 
Humas dan Protokol. Biasanya di akhir minggu 
ia selalu menyempatkan diri untuk mudik ke 
Semarang bertemu keluarga dan istri tercintanya. 
Namun sejak pandemi melanda ia harus 
menahan rindu. Dalam kondisi normal, perjalanan 
pulang-pergi (PP) Jakarta-Semarang dijalani 
sepenuh hati sebagai pemompa semangat 
bekerja mencari nafkah. Walau waktu berkumpul 
bersama keluarga hanya sebentar karena lama 
waktunya di perjalanan, menurutnya bertemu 
orang yang dicintai memberikan semangat baru 
baginya untuk terus mencari nafkah di Jakarta. 
Di saat pandemi, empat bulan lebih dia tidak bisa 
menemui keluarganya. Walau berat tetap harus 
dijalankan dengan ikhlas demi kesehatan diri dan 
lingkungan.

Namun seberjalannya waktu, adaptasi terhadap 
ritme dan kebiasaan baru lambat laun semakin 
membaik. Menjaga semangat dan selalu berfikir 
positif menjadi kunci keberhasilan melalui 
pandemi ini. Tak jarang, malah kemudian banyak 
muncul ide kreatif dan inovatif demi mengatasi 
suatu permasalahan dalam berdamai dengan 
pandemi dan pada akhirnya, harus diakui banyak 
hikmah yang bisa dipetik dari kondisi ini.

“
“Saat pandemi, empat 

bulan lebih saya tidak 
bisa menemui keluarga 

dan istri tercinta. 
Walau berat tetap harus 
dijalankan dengan ikhlas 
demi kesehatan diri dan 

lingkungan
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Sekretariat Utama Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) berhasil 
mempertahankan sertifikat ISO 

9001:2015 saat Exit Meeting Audit 
Surveillance yang dilaksanakan pada Jumat 
(28/8). Hasil itu didapat  setelah dilakukan 
surveillance audit yang dilakukan selama 2 
hari oleh TUV Nord Indonesia.

Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana 
MPPA dalam Exit Meeting Audit Surveillance 
tersebut menyampaikan apresiasi yang 
sangat luar biasa kepada seluruh pegawai 
khususnya di lingkungan Sekretariat Utama 
yang telah berhasil mempertahankan kualitas 
pelayanannya.

“Sertifikat ISO 9001:2015 yang berhasil kami 
pertahankan menunjukkan kemampuan serta 
konsistensi kita dalam menyediakan produk 
dan layanan yang memenuhi keinginan 
stakeholders sesuai dengan prosedur yang 
berlaku,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan audit pertama 
yang dilakukan Sekretariat Utama LAN 
setelah berhasil memperoleh sertifikat ISO 
9001:2015 pada tahun lalu. Audit ini akan 
secara rutin dilakukan setiap tahunnya untuk 
memastikan proses Quality Management 

System (QMS) tetap berjalan sesuai standar. 
Reni Suzana melanjutkan, keberhasilan ini 
harus terus dipertahankan pada tahun-tahun 
berikutnya. Beberapa catatan serta saran 
harus dijadikan masukan guna memperbaiki 
sistem manajemen mutu semua unit kerja di 
lingkungan Sekretariat Utama LAN.

Sementara itu, Lead Auditor QMS TUV 
Nord Indonesia, I Gede Nugraha Adhidarma 
Riasma, mengatakan bahwa Sekretariat 
Utama LAN dapat mempertahankan sertifikat 
ISO 9001:2015 karena adanya komitmen 
organisasi dalam mengimplementasikan 
sistem manajemen mutu dengan segala 
keterbukaan dan penyediaan dokumen-
dokumen secara akurat.

Sebagai informasi, bahwa ISO merupakan 
organisasi non-pemerintah yang bertugas 
merancang dan menetapkan standar 
akreditasi yang diakui secara internasional. 
Khusus ISO 9001, standar dirancang untuk 
menentukan standar yang mengatur sistem 
manajemen mutu (QMS). Sistem manajemen 
mutu ini diukur dengan menilai kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan, konsistensi 
produk dan perbaikan layanan yang 
dilakukan terus menerus.

Sekretariat Utama LAN kembali 
Pertahankan Sertifikat ISO 9001:2015 
Quality Management System (QMS)
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LAN Sukses Raih Predikat WTP
13 Kali Berturut-turut

Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih Predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  opini tersebut diberikan 
Kementerian Keuangan RI setelah memeriksa Laporan Keuangan 

LAN Tahun Anggaran 2019. Pencapaian ini menempatkan LAN selama 
tiga belas kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) yang berarti pula sebagai wujud konsistensi LAN dalam upaya 
mempertanggungjawabkan keuangan negara secara profesional, transparan 
dan akuntabel. Penghargaan WTP diserahkan Menteri Keuangan RI, Sri 
Mulyani kepada Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si secara Virtual dalam 
acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, Selasa 
(22/9).

Dalam Acara mengangkat tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan 
Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional”, Sri Mulyani mengatakan, situasi pandemi saat ini memaksa kita 
birokrasi untuk senantiasa berkinerja, dalam upaya memulihkan kesehatan 
masyarakat serta  perekonomian nasional akibat dampak dari Covid-19 ini.

“Kegiatan ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 2008 diselenggarakan 
secara  virtual dikarenakan masa krisis pandemi saat ini, namun hal ini tidak 
mengurangi pentingnya substansi dari acara ini,” tambahnya.

Sri Mulyani memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-
tingginya terhadap sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam upaya 
mempertanggungjawabkan laporan keuangan baik di tingkat pusat maupun 
daerah secara profesional, transparan dan akuntabel. Kolaborasi dan 
sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ditandai dengan 
meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
(K/L/D) yang meraih opini WTP.

“Saya harap kepada K/L/D yang telah berhasil meraih opini WTP lebih dari 
10 kali berturut turut termasuk LAN, untuk dapat menjadi contoh bagi K/L/D 
lainnya serta tidak menciderai capaian tersebut dengan berbagai tindakan 
yang tidak mencerminkan tata kelola keuangan yang baik,” tutupnya. 

Sementara Kepala LAN dalam kesempatan yang sama mengatakan, 
penghargaan ini merupakan kinerja seluruh pegawai yang senantiasa 
melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik, pencapaian ini 
menjadi bukti bahwa LAN terus berupaya mempertanggungjawabkan setiap 
Rupiah keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Adi berharap 
pencapaian ini dapat terus memacu kinerja LAN lebih baik lagi untuk 
mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah diperoleh.
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Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
menerima penghargaan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Awards 2020 sebagai 

mitra terbaik kategori kementerian/lembaga. 
Penghargaan diberikan kepada LAN, atas 
kontribusi dan peran yang sangat penting 
terhadap penyelenggaraan pelatihan dan 
pengembangan kompetensi SDM di BPS. 
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Utama 
LAN Dra. Reni Suzana, MPPM yang disampaikan 
oleh Kepala Biro Humas dan Hukum BPS Endang 
Retno Sri Subiyandani di Graha Makarti Bhakti 
Nagari, Kantor LAN Pejompongan, Senin (28/9).

Dalam sambutannya Reni Suzana menyampaikan 
penghargaan yang diberikan BPS terhadap LAN, 
tidak lepas dari upaya yang luar biasa juga dari 
BPS, bagaimana secara berkelanjutan Pusdiklat 
BPS memperbaiki kinerja dari Pusdiklat BPS itu 
sendiri.

“Komitmen pengembangan di pusdiklat BPS 
ini sangat tinggi dari pimpinan BPS, terlihat 
bagaimana mereka concern melakukan perbaikan 
di pusdiklatnya dan juga dalam melakukan 
pengembangan kompetensi bagi pegawai” 
tambah Reni.

Sekretaris Utama LAN juga menambahkan, 
selain penyelenggaraan di Pusdiklat, secara 
berkelanjutan BPS juga mengirimkan pejabatnya 
untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan di 
LAN. Ini menunjukkan bahwa komitmen BPS 
melakukan pengembangan kompetensi untuk 
pegawainya sangat tinggi.

“Kami berharap kerja sama akan terus berlajut, 
LAN akan tetep melakukan tugas dan fungsinya. 
Tentu saja kami juga akan mengawal bagaimana 
BPS bisa mepertahankan nilai akreditasi pelatihan 
disana. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan 
Selamat Hari Statistik Nasional,” tutup Reni 
Suzana.

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Humas 
dan Hukum BPS Endang Retno Sri Subiyandani 
menyampaikan terima kasih kepada LAN, 
karena telah memberikan kontribusi yang sangat 
penting terhadap penyelenggaraan pelatihan dan 
pengembangan kompetensi SDM di BPS. 

“Setiap tahunnya kami memberikan BPS Awards 
kepada mitra-mitra terbaik yang bisa kami berikan 
penghargaan. Mitra dari Kementerian/Lembaga, 
mitra dari media dan juga mitra dari responden 

yang berkontribusi penting,” tutup Endang.

Untuk diketahui, ajang penghargaan yang rutin 
digelar oleh BPS tersebut diselenggarakan dalam 
memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 
pada setiap tanggal 26 September. BPS Awards 
merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan 
kepada kementerian/lembaga, media, dan 
perusahaan yang telah berperan aktif dalam 
pengumpulan data dan kegiatan statistik lainnya 
di Indonesia.

Penyerahan BPS Awards 2020 
yang diselenggarakan dalam 
rangka Hari Statistik Nasional

LAN Raih Penghargaan
BPS Awards 2020
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KPK Gandeng LAN 
Berantas Tindak 
Pidana Korupsi

Pencegahan korupsi tidak bisa dijalankan 
sendiri-sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan 
sinergi dan kolaborasi semua pihak 

guna mengamankan keuangan negara. Upaya 
pencegahan korupsi harus dilakukan secara masif 
dan berkesinambungan terutama di kalangan 
birokrasi. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, 
M.Si dalam kegiatan penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dengan LAN yang bertempat di 
Gedung Merah Putih, Kuningan, Selasa (6/10).

dari kiri ke kanan:
Menteri PANRB, Kepala 

LAN, dan Ketua KPK
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dengan Pejabat Administrator dan Pelaksana 
untuk tetap pada posisi dan jabatannya 
saat peralihan menjadi ASN. Disamping 
kegiatan pengembangan kompetensi 
dan orientasi, LAN juga mengharapkan 
diselenggarakan kegiatan kolaboratif dalam 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
sebagai bentuk sinergi antara LAN dan KPK,” 
tutup Adi. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK, Firly 
Bahuri, menyoroti dalam upaya pencegahan 
tindak pidana korupsi diperlukan perbaikan 
sistem dalam birokrasi, oleh karena itu perlu 
dimasukkan materi pencegahan tindak pidana 
korupsi dalam berbagai pelatihan ASN.

“Terkait alih pegawai KPK menjadi ASN, 
saya serahkan sepenuhnya kepada LAN 
untuk mendidik dan melatih pegawainya agar 
mampu duduk pada jabatan-jabatan struktural 
eselon 1 dan 2 serta Kepala Bagian dan 
Kepala Satuan Tugas yang setingkat dengan 
Eselon 3 dan 4,” ungkapnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang 
memberikan apresiasi kepada LAN untuk 
dapat memainkan peran strategis dalam 
meningkatkan kapasitas kompetensi ASN.

“Berbagai terobosan dan inovasi baru yang 
telah LAN ciptakan melalui pendidikan dan 
pelatihan merupakan modal utama dalam 
menciptakan ASN yang unggul serta mampu 
memberikan pelayanan prima terhadap 
masyarakat. Saya harap kerjasama ini 
menjadi momentum kita bersama dalam 
upaya meningkatkan profesionalitas, 
transparansi serta menciptakan lingkungan 
birokrasi yang bebas korupsi,” tutup Tjahjo.

“LAN mengapresiasi setinggi-tingginya kepada 
KPK yang telah membangun komitmen 
bersama dengan LAN untuk berkolaborasi dan 
bekerjasama dalam upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi, dan terutama tak kalah 
penting juga upaya KPK untuk pengembangan 
kompetensi pegawai di lingkungannya” lanjut Adi.

Hal tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 tentang Pengalihan

Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi menjadi pegawai Aparatur 
Sipil Negara (ASN), terkait hal tersebut 
KPK langsung menjajaki kerjasama dengan 
Lembaga administrasi Negara (LAN) dalam 
upaya pengembangan kompetensi sekaligus 
pembekalan orientasi sebagai ASN.

“Sehubungan dengan pengalihan status pegawai 
KPK menjadi ASN, LAN siap mendukung 
kelancaran proses tersebut sesuai dengan 
tugas dan fungsi LAN dalam pelaksanaan 
pengembangan kompetensi Aparatur Sipil 
Negara,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, saat ini sejumlah pegawai 
KPK tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan  
di LAN, hal ini merupakan syarat wajib 
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah 
Nomor 101 Tahun 2000. Dalam peraturan tersebut 
khususnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa 
Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan untuk 
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan 
aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang 
jabatan strukturalnya. 

“Jadi, Pelatihan Kepemimpinan menjadi 
persyaratan wajib yang harus diikuti pegawai KPK 
khususnya para Pejabat Tinggi Madya sampai

dari kiri ke kanan: Suasana 
pada saat penandatanganan 

Memorandum of Understanding
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LAN Menerima 
Penghargaan dari 
Menteri Hukum 
dan HAM

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
menerima penghargaan dari Kementerian 
Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas 

Dukungan dalam Pengembangan Inovasi 
dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya 
Manusia Kemenkumham. Penghargaan 
tersebut diserahkan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (Menkumham) Prof. Yasonna 
Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.  kepada 
Kepala LAN yang diwakili oleh Deputi Bidang 
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 
ASN LAN, Dr. Basseng, M.Ed  pada Acara 
Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik 
Kementerian Hukum dan HAM di Graha 
Pengayoman Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, 
Senin (12/10).

Penghargaan yang diberikan kepada 
LAN atas dukungannya dalam 

meningkatkan pengembangan 
kompetensi SDM Kemenkumham  

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Basseng, 
Kepala LAN menyampaikan bahwa pelayanan 
publik menjadi fokus utama pemerintah dalam 
upaya meningkatkan daya saing Indonesia di 
kancah global. Saat ini pemerintah memerlukan 
kerja keras dalam meningkatkan nilai efektivitas 
pemerintah (global competitiveness) yang masih 
mengalami ketertinggalan bahkan pada skala 
regional Asia, itu menunjukkan bahwa dibutuhkan 
Aparatur Sipil Pemerintah (ASN) yang memiliki 
kompetensi paripurna dalam menjalankan roda 
pemerintahan.

“Saat ini kita memasuki era Revolusi Industri 
4.0 dimana kita dihadapkan pada kondisi VUCA 
(Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), 
dengan kondisi tersebut segala sesuatu harus 
cepat merespon berbagai perubahan. Disinilah 
dibutuhkan ASN yang memiliki leadership agility 
yang memiliki kepiawaian dalam menghadapi 
segala perubahan dan meresponnya dengan 
cepat. Diperlukan sosok aparatur berkelas dunia 
untuk menjawab tuntutan jaman dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah 
yang prima dengan pemanfaatan teknologi 
informasi secara maksimal,” ungkapnya.

Sebagai upaya menciptakan ASN yang berkelas 
dunia, peningkatan kompetensi aparatur 
mutlak dibutuhkan, hal ini sejalan dengan UU 
ASN dengan adanya ketentuan memberikan 
hak PNS untuk meningkatkan kapasitas dan 
mengembangkan kompetensinya. SDM aparatur 
yang berkualitas akan berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal 
tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai 
global competitiveness.

“LAN sebagai instansi Pembina Pelatihan ASN, 
akan terus berupaya melakukan terobosan-
terobosan baru serta inovasi dibidang 
penyelenggaraan diklat, hal ini untuk menjawab

tantangan global tak terkecuali dalam menghadapi 
pandemi Covid-19 saat ini,” lanjut Basseng.

Sementara itu Menkumham, Prof. Yasonna 
Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D 
menekankan pentingnya konsistensi dan 
komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan 
publik di Kemenkumham. Menurut Yasonna, 
pelayanan publik di Kemenkumham memerlukan 
suatu terobosan yang revolusioner.

“Layanan publik adalah bentuk nyata dari 
pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani 
masyarakat secara prima.  Ini memerlukan suatu 
terobosan yang revolusioner,” tambahnya.

Momentum ini merupakan bentuk implementasi 
dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi 
yang diterapkan di Kemenkumham. Yasonna 
mengatakan perkembangan teknologi informasi 
memaksa ASN Kemenkumham untuk terus 
berinovasi mendukung tata kelola birokrasi yang 
lebih baik.
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LAN terima Akreditasi Penyelenggara 
Penilaian Kompetensi dari BKN 
dengan Nilai Sangat Baik

LLembaga Administrasi Negara 
(LAN) menerima Sertifikat Akreditasi 
Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nilai 
Sangat Baik (A). Sertifikat Akreditasi tersebut 
diserahkan langsung oleh Kepala BKN, Dr. Ir. 
Bima Haria Wibisana, MSIS kepada Kepala LAN 
yang diwakili oleh Sekretaris Utama LAN, Dra. 
Reni Suzana, MPPM pada Acara Penyerahan 
Hasil Akreditasi Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi Tahun 2020 di Aula BKN, Senin 
(19/10)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penetapan 
Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang 
Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga merupakan 
amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Pada tahun 2020 ini sebanyak 9 Lembaga 
Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada 
instansi pusat dan daerah, termasuk LAN, telah 
dilakukan penilaian dan pengakuan kelayakan 
(akreditasi) pada bulan Juli lalu oleh Pusat 
Penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara 
(PusPenKom ASN) BKN.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama 
LAN mengapresiasi kinerja penyelenggara 
penilaian kompetensi LAN yang dalam hal 
ini dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan 
Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN 
(Puslatbang PKASN) LAN Jatinangor.

“Sertifikasi Akreditasi ini menunjukkan bukti 
kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi

oleh LAN  pada kategori tertinggi (A) sehingga 
sangat kredibel menjadi mitra instansi pemerintah 
dalam menyiapkan profesionalitas ASNnya 
melalui kegiatan penilaian potensi dan kompetensi 
ASN. Saya berharap kedepannya LAN akan terus 
berkontribusi dan bersinergi dengan BKN dalam 
upaya menyiapkan Talenta Nasional dengan 
konsep yang terarah dan terukur,” ungkap Reni 
Suzana.

Dalam sambutannya, Kepala BKN menyampaikan 
bahwa penilaian dan akreditasi adalah bentuk 
penegakan standar yang dilakukan oleh Instansi 
Pembina dalam upaya melaksanakan pembinaan 
bagi Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

“Penyelenggara penilaian kompetensi memiliki 
peran mencari sosok SDM aparatur yang tepat 
untuk ditempatkan untuk mendukung kinerja 
organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, standar 
penilaian kompetensi harus terukur dengan 
ukuran yang jelas bukan dengan persepsi,” 
ungkap Bima. 

Terakhir Bima menyampaikan, pemberian 
akreditasi ini merupakan langkah awal untuk 
bersama-sama membangun talent manajemen 
ASN, dengan dibangunnya kelompok-kelompok 
penilaian kompetensi, tentunya kualitas ASN 
kedepan akan mampu bersaing dalam skala 
global menjadi world class government.

Dalam kesempatan tersebut, digelar pula diskusi 
panel dengan topik Penyusunan Profil Kompetensi 
ASN dalam mendukung Manajeman Talenta 
Nasional dengan narasumber Direktur Aparatur 
Negara Kementerian Bappenas, Tatang Mutaqin, 
P.Hd, Asisten Deputi Manajemen Karir dan SDM 
Aparatur Kementerian PAN RB,  Aba Subagja, 
S.Sos, MAP, dan Asesor SDM Aparatur Ahli 
Utama BKN, Purwanto.

Penyerahan piagam 
akreditasi oleh Kepala BKN 
kepada Sekretaris Utama 

LAN
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Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
berhasil meningkatkan predikatnya 
sebagai Badan Publik dengan kualifikasi 

“Informatif”. Predikat tersebut merupakan 
pencapaian tertinggi dalam pengelolaan 
keterbukaan informasi publik yang dinilai oleh 
Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan 
diserahkan oleh Wakil Presiden Republik 
Indonesia Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin kepada 
Kepala LAN yang diwakili oleh Sekretaris 
Utama LAN, Reni Suzana, dalam Acara 
“Anugerah Keterbukaan Informasi Publik” 
yang diselenggarakan secara virtual, Rabu, 
(25/11).

Wakil Presiden Republik Indonesia, 
Ma’ruf Amin dalam kesempatan tersebut 
menjelaskan 3 hal pokok urgensi keterbukaan 
informasi publik, pertama, Keterbukaan 
informasi merupakan upaya perlindungan 
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 
informasi, kedua, keterbukaan informasi 
menjadi hal strategis dalam rangka 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik       
(good governance) dan terakhir keterbukaan 
informasi dapat mendorong partisipasi dan 
peran masyarakat untuk aktif dalam proses 
pembuatan kebijakan publik.

Raih Prestasi sebagai Badan Publik Informatif 2020,

LAN Mencapai Predikat Tertinggi 
Keterbukaan Informasi Publik
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“Pemerintah terus mengupayakan langkah-
langkah yang tepat untuk meningkatkan 
keterbukaan informasi publik melalui peran 
aktif masyarakat dalam mekanisme pembuatan 
kebijakan publik, hal ini dimaknai agar proses 
implementasi kebijakan tidak menimbulkan 
gejolak dikarenakan kurangnya akses masyarakat 
dalam mengakses informasi, terangnya.

Wapres juga mengapresiasi badan publik 
yang telah memperoleh kualifikasi “informatif” 
termasuk LAN. Wapres berharap untuk terus 

mempertahankan prestasi tersebut serta 
mengembangkan kualitas pelayanan publik 
terutama dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

LAN memperoleh kualifikasi “Informatif” 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh KIP. Perlu diketahui bahwa pada 
tahun 2019 lalu, LAN telah memperoleh kualifikasi 
“Menuju Informatif” dan saat ini, dalam kurun 
waktu satu tahun, pada tahun 2020 LAN berhasil 
memperoleh kualifikasi “Informatif”.

“Kedepan, kita akan lihat aspek mana saja yang 
perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Selain 
itu LAN juga akan terus berkomitmen untuk 
terus memberikan akses informasi publik dalam 
berbagai aspek transparansi informasi tentang 
seluruh hasil kinerja LAN,” tutup Sekretaris Utama 
LAN.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi 
Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan 
bahwa pada tahun 2020 ini tingkat partisipasi 
badan publik terhadap keterbukaan informasi 
publik mengalami peningkatan, hal tersebut 
terlihat dari 348 kuesioner yang disebarkan, 
sebanyak 324 Badan publik atau sebanyak 93,1% 
mengembalikannya.

“Setelah dilakukan melakukan proses monitoring 
dan evaluasi terhadap 324 badan publik, di dapat 
predikat informatif sebanyak 60 badan publik, 
predikat menuju informati 34 badan publik, cukup 
informatif 61 badan publik dan sisanya 193 badan 
publik meraih predikat kurang informatif dan tidak 
informatif,” tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, penghargaan 
Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan 
momen yang menandai perjalanan panjang 
dalam menyajikan informasi publik. Berpijak 
pada penerapan prinsip, “Masyarakat Berhak 
Tahu”, LAN berusaha menyajikan informasi 
sesuai standar klasifikasi yang ditetapkan 
yaitu (1) informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala (2) informasi yang 
wajib diumumkan secara (3) informasi yang 
wajib tersedia setiap saat dan (4) informasi yang 
dikecualikan melalui PPID yang berada di LAN 
Jakarta maupun PPID Pelaksana di Bandung, 
Makassar, Samarinda dan Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama 
LAN selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) LAN, menyampaikan 
apresiasi dan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak terkait yang telah berperan dalam 
pengelolaan informasi di LAN. 

Reni Suzana menambahkan, ke depan tantangan 
LAN sebagai badan publik informatif adalah 
mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi 
publik yang lebih cepat, tepat, efisien dan 
akuntabel di seluruh unit kerja LAN.

Wakil Presiden RI secara 
virtual menyerahkan piagam 

penghargaan Anugerah 
Keterbukaan Infotmasi Publik
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‘Village Preneurship’

Membawa LAN kembali Raih Penghargaan 
Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2020

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
kembali meraih Penghargaan Top 45 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 

dengan judul inovasi Village Preneurship “Sinergi 
Antar Stakeholders dalam Pengembangan 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pemberian 
penghargaan diserahkan secara langsung oleh 
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, S.H., kepada 
Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si., pada acara 
Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 
Tahun 2020, Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik 
Penanganan Covid-19, dan Top Kompetisi 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
Tahun 2020 yang dilaksanakan dengan protokol 
kesehatan Covid-19 yang ketat dan disiarkan 
secara langsung melalui kanal YouTube 
Kementerian PANRB, Rabu (25/11).

Pada kesempatan itu Wakil Presiden Republik 
Indonesia (Wapres RI), K.H Ma’ruf Amin, yang 
hadir secara virtual memberikan arahan dan juga 
mengungkapkan apresiasinya kepada para peraih 
penghargaan. Menurutnya, pandemi Covid-19 
justru menjadi pemicu untuk menciptakan inovasi 
dan mengelola pengaduan pelayanan publik yang 
optimal. 

“Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara 
menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Ini semua 
harus kita upayakan terus menerus agar 
peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai 
ujung reformasi birokrasi dapat tercapai sesuai 
harapan masyarakat, melalui birokrasi yang 
lincah dan cepat dalam pengambilan keputusan,” 
tambah Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf 
Amin.

LAN telah menerima 
penghargaan Top 45 selama 

2 tahun berturut-turut
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Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 
Wapres, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, 
S.H., mengatakan bahwa peningkatan kualitas 
pelayanan publik dan inovasi pada sektor 
pemerintahan perlu senantiasa ditingkatkan setiap 
tahunnya agar terjadi terobosan dan lompatan 
pelayanan publik yang menjadi harapan seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia.

“Untuk itu, Kementerian PANRB selaku 
instansi pembina pelayanan publik nasional 
selalu mendorong kementerian, lembaga dan 
pemerintah daerah untuk terus melakukan 
percepatan pelayanan publik yang memenuhi 
harapan masyarakat,” ujar Tjahjo. 

Sementara itu Kepala LAN, Dr Adi Suryanto, 
MSi, menyampaikan bahwa inovasi Village 
Preneurship “Sinergi Antar Stakeholders dalam 
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa”  memberi banyak sekali lesson-learned 
dalam pembangunan, terutama di level pedesaan. 
Selain itu inovasi Village Preneurship hadir 
untuk mengikis ego sektoral pemerintah (pusat 

maupun daerah) dalam pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada 
potensi desa.

“Inovasi ini merupakan upaya dalam rangka 
mengikis ego sektoral sebagaimana mandat atau 
arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita tidak 
boleh lagi mengedepankan ego institusi dan 
ego daerah untuk melakukan kerja tim secara 
bersama-sama,” ungkap Adi Suryanto.

Kepala LAN menambahkan terpilihnya inovasi 
Village Preneurship  menjadi Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik Tahun 2020, akan membuat 
LAN semakin bersemangat terus melahirkan 
inovasi-inovasi lainnya.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi LAN, 
khususnya di masa pandemi ini. Apresiasi atas 
inovasi ini, tentu saja akan semakin meningkatkan 
motivasi dan semangat Pegawai LAN untuk terus 
bekerja & terus berinovasi di masa pandemi ini, 
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat,” tutupnya.

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara menyeluruh dari hulu 
hingga ke hilir. Ini semua harus kita upayakan terus menerus agar 

peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai ujung reformasi birokrasi 
dapat tercapai sesuai harapan masyarakat.

K.H. Ma’ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia

“

“
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Masih lekat dalam ingatan, seperti 
tersambar petir saat dinyatakan 
“Reaktif” hasil rapid test di 

kantor pada 4 Juni 2020. Takut, khawatir 
dan cemas menularkan kepada keluarga 
tercinta dan teman- teman tersayang yang 
bertemu saat Work from Office (WFO) 
pertama dan saat rapid test dilaksanakan, 
menjadi beban yang sangat luar biasa. 
Belum lagi sehari sebelum WFO 
pertama, saya bertemu keluarga besar 
untuk bersilaturahmi lebaran dengan 
bercengkerama dan makan bersama. 
Dalam keluarga besar tersebut selain 
balita ada ayahanda mertua yang telah 
berusia 86 tahun, beliau begitu rentan 
karena ada jantung dan diabetes yang 
sudah beliau derita cukup lama.

Tiada sakit yang terasa, hanya beban 
psikologis yang terus mendera. Bayangan 
akan dibawa ambulan dengan petugas 
kesehatan mengenakan baju protokol 
kesehatan menghantui setiap saat. 
“Bagaimana dengan Icha, Via, dan 
Rama?“, putri dan putra kami yang saat itu 
sedang ujian sekolah. “Siapa yang akan 
mengurusi? Siapa yang akan merawat? 
Bagaimana kalau tetangga mengucilkan 
putra putri dan mertua kami?” Kebetulan 
saat rapid test di kantor suami juga 
dinyatakan “Reaktif”.

Ditulis oleh:
Sarinah Dewi
Widyaiswara
Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis 
Sosial Kultural ASN

Ibu Dokter Rindra, setiap saat memberikan 
dukungan moral untuk kami tetap semangat. 
Demikian juga Bapak/Ibu Pimpinan yang terus 
memberikan perhatian penuh, agar saya tetap 
semangat menghadapi ini semua. Hadir juga 
sosok yang tidak pernah terlupakan atas jasa 
beliau, membangkitkan kami dari keterpurukan 
Covid 19, Ibu Elly Fariani. Selain beliau 
memberikan Vitamin dan suplemen untuk 
menambah imun dan sembuh dari Covid-19, 
beliau berikan “Quote Positive” yang seketika 
membuat saya terhenyak dan bangkit. 

Sejak dinyatakan reaktif, sesuai protokol 
Kesehatan, saya langsung melakukan isolasi 
mandiri terpisah dari keluarga lain. Bersyukur 
kami memiliki kamar yang cukup. Saya sendiri, 
suami sendiri di kamar bawah dan anak-anak 
di kamar atas. Setelah swab test, saya “Positif 
Covid-19 dengan OTG” dan alhamdullillah suami 
dan anak-anak semua negatif. Selanjutnya 
seluruh keluarga besar yang sempat berkumpul 
lebaran, swab test, juga ayahanda tercinta, 
Alhamdullillah … suatu keberkahan dan mukjijat 
yang sangat luar biasa ”semua Negatif Covid-19”. 
Ini menjadi obat tersendiri atas kekahawatiran 
dari dampak status yang saya sandang. Disusul 
kembali, teman-teman tersayang yang pernah 
kontak hasil test “Negatif” dari Covid-19. Seperti 
obat yang hadir kembali.

Setelah terbebas dari rasa kekhawatiran 
“menularkan”, saatnya saya bangkit dari ini 
semua. Disinilah terasa sekali betapa “teknologi” 
mampu memberikan banyak hal. Menolong saya 
dari rasa sepi karena harus terpisah sendiri dari 
orang-orang tercinta. Dengan teknologi saya bisa 
bercengkerama dengan suami dan anak-anak 
tercinta menggantikan kontak fisik yang rutin saya 
lakukan selepas habis sholat magrib. Saat itu 
walau hanya melalui daring namun sudah menjadi 
obat yang sangat luar biasa untuk memberikan 

semangat bangkit dan sembuh dari status OTG. 

Berkat teknologi puluhan webinar bisa saya ikuti, 
baik dalam bidang pengembangan kompetensi 
ASN, bidang Kesehatan serta bidang lainnya yang 
mampu semakin memperkuat kompetensi saya 
dalam menjalani amanah selaku Widyaiswara. 
Dua bulan menjalani isolasi mandiri, kemudian 
saya dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 
diperkenankan bergabung dengan keluarga pada 
3 Agustus 2020. Peluk haru karena kebahagiaan 
bersama suami dan anak-anak masih terus 
teringat, dan tangis kebahagiaan pecah saat itu. 
Rasa syukur yang mendalam. Selama dua bulan 
menjalani isolasi mandiri, berkat teknologi, banyak 
berkah yang terasa. Selain mengikuti 53 webinar 
pada bulan Juni 2020 dan 35  webinar pada Bulan 
Juli 2020, ada beberapa hal keberkahan yang 
saya dapatkan. 

“

“Terasa betapa teknologi 
mampu memberikan 
banyak hal. Menolong 

saya dari rasa sepi 
karena harus terpisah 

dari orang-orang 
tercinta. Walau 

tidak dapat bertatap 
langsung, namun sudah 
menjadi semangat untuk 

bangkit dan sembuh

Tetap Produktif 
dalam Masa 
Pandemi Berkat 
Teknologi
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Keberkahan tersebut 
diantaranya, “Menulis Buku”, 

yang sebelumnya hanya merupakan 
impian, dengan isolasi mandiri menjadi 

dapat diwujudkan. Melalui Webinar Menulis 
Buku yang dilanjutkan dengan Bimtek Menulis 
Buku selama satu bulan, tanpa biaya yang 
diselenggarakan oleh APWI (Asosiasi Profesi 
Widyaiswara Indonesia) bekerja sama dengan 
Dandelion Publisher. Buku yang mengangkat 
tentang “Etika Pelatihan ASN Era New Normal”. 

Selain Webinar dan Buku, selaku Widyaiswara 
yang memiliki tugas utama pada kegiatan didik, 
ajar, latih (Dikjartih), berkat teknologi tetap 
bisa menjalankan amanah. Mengajar melalui 

Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning), 
tetap bisa saya jalankan melalui kamar isolasi. 
Dan karunia Allah, peserta pelatihan tidak pernah 
mengetahui status OTG saya, sebelum saya 
sampaikan keadaan saya yang menjalani isolasi 
mandiri. Do’a dan semangat terus mengalir dari 
peserta, penyelenggara, pimpinan dan seluruh 
teman – teman tercinta. Saat melaksanakan 
amanah “mengajar” ada kebahagiaan terus 
mengalir dengan pertemuan bersama orang-
orang yang menjadi sumber belajar saya. Dan ini 
tidak akan terjadi jika tanpa adanya “teknologi” 
serta “kesempatan dan kepercayaan” dari jajaran 
pimpinan dan teman-teman tercinta. 

Wajah Buku
yang Lahir saat
 Isolasi Mandiri

Keberkahan tersebut diantaranya, “Menulis Buku”, 
Saat melaksanakan amanah “mengajar” ada 
kebahagiaan terus mengalir dengan pertemuan 
bersama orang-orang yang menjadi sumber 
belajar saya. Dan ini tidak akan terjadi jika tanpa 
adanya “teknologi” serta “kesempatan dan 
kepercayaan” dari jajaran pimpinan dan teman-
teman tercinta. Saya haturkan terima kasih 
banyak.

Keberkahan selanjutnya adanya Bahan Ajar, 
modul, bahan tayang termasuk juga RBPP 
(Rancang Bangun Program Mata Pelatihan) dan 
RP (Rencana Pembelajaran) pada Pelatihan 
Customer Service dalam rangka Peningkatan 
Pelayanan Publik dan Pelatihan Manajemen 
Kesekretariatan, yang mampu kami tuliskan 
dimasa isolasi mandiri, lagi-lagi berkat teknologi. 
Bahan Ajar, Modul, Bahan Tayang, RBPMP, 
RP untuk Pelatihan Customer Service dalam 
rangka Peningkatan Pelayanan Publik tersebut 
diantaranya a) Bahan Ajar, Modul, Bahan Tayang, 
RBPMP/RP Scoping Immersion dalam “Customer 
Service dalam rangka Peningkatan Pelayanan 
Publik” b) Bahan Ajar, Modul, Bahan Tayang, 
RBPMP/RP Manajemen Perubahan dalam 
“Customer Service dalam rangka Peningkatan 
Pelayanan Publik” c) Pedoman, Bahan Tayang, 
RBPMP/RP Rencana Aksi untuk “Customer 
Service dalam rangka Peningkatan Pelayanan 
Publik” (bersama Ibu Ajriani Munthe Salak) d) 
Pedoman Bahan Tayang, RBPMP/RP Studi 
Lapangan  untuk “Customer Service dalam rangka 
Peningkatan Pelayanan Publik” (bersama Ibu 
Ajriani Munthe Salak). 

Sementara untuk Bahan Ajar, Modul, Bahan 
Tayang, RBPMP, RP pada Pelatihan Manajemen  
Kesekretariatan tersebut diantaranya a) 
Bahan Ajar, Modul, Bahan Tayang, RBPMP/
RP Manajemen Barang Milik Daerah dan b) 
Bahan Ajar, Modul, Bahan Tayang, RBPMP/

RP Manajemen Kepegawaian (Human Capital 
Development Plan-HCDP). Tidak luput juga dalam 
isolasi mandiri saya masih diberikan kesanggupan 
untuk melakukan monitoring pengajuan DUPAK 
dan penelitian penjenjangan menengah. 

Hikmah terbesar atas “anugerah” ini adalah 
semakin mendekatkan diri kepada Allah dan 
lebih memperhatikan dan peduli terhadap orang-
orang tercinta yang membutuhkan bantuan. Saya 
merasa bahwa ini “kesempatan kedua” yang 
Allah anugerahkan, yang sudah selayaknya tidak 
saya sia-siakan. Masih banyak orang-orang dan 
keluarga terdekat yang membutuhkan keberadaan 
saya, yang saya harus hadir untuk “memeluknya”. 
Belajar dari ini semua, “bahagia adalah salah satu 
kunci sembuh dari Covid-19”. Ini terasa sekali 
saat menjalani isolasi, pada saat kita cemas, 
takut, sedih hasil swab menunjukkan hasil positif. 
Sedangkan pada saat saya sudah bisa mengatur 
kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran, serta 
bangkit dari kesedihan atas tidak bertemu dengan 
jenazah Almarhumah Ibu saya, alhamdullillah 
swab saya negatif. 

Tentunya semua badai ini dapat terlalui berkat 
dukungan moral, do’a dan dukungan lainnya dari 
semua orang-orang tercinta. Termasuk  tentunya 
disiplin menjaga asupan gizi makan dan minum 
ditambah suplemen, olahraga ringan serta  
berjemur dan tidak kalah penting juga cukup tidur 
dan istirahat. 
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Plus Minus Pandemi

Setelah membaca ayat ini, yang terlintas dipikiran 
adalah bahwa “mereka yang sabar, mereka 
yang menang”. Artinya, keberkatan, rahmat dan 

petunjuk itu hanya bisa diraih oleh mereka yang sabar 
dalam segala hal. Untuk itu, ayat ini dapat dikatakan 
sebagai ayat penghibur dan pemberi kabar gembira 
bagi mereka yang berjiwa besar yang menganggap 
bahwa dunia adalah tempat bersenda gurau yang tidak 
perlu adanya kebaperan tingkat dewa disana, karena 
kehidupan akhirat lebih menjanjikan, kematian adalah hal 
yang pasti  dan segala ketetapan sudah digariskan-Nya. ‘

“Adat meukoh reumbong, hukom meukoh pureh. Adat 
jeub beurangho takong, hukom hanyeut talanggeuh”, 
bunyi pepatah Aceh yang berarti “Adat berpotong rebung, 
hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum 
tidak bisa dibantah”. Maksudnya, hukum Tuhan adalah 
hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. 
Oleh karenanya tak boleh diganggu gugat. Baik atau 
burukkah suatu keadaan, keduanya adalah nikmat-Nya. 
Berdamailah dengan keadaan. 

Ditulis oleh:
Nelly Wahyuni
Pengelola Perpustakaan
Puslatbang KHAN LAN

““Mereka itulah yang 
mendapat keberkatan 
yang sempurna dan 
rahmat dari Tuhan 

mereka, dan mereka 
itulah orang-orang yang 

mendapat petunjuk

“Pakriban geundrang meunan tameunari”. 
Artinya, ‘’Sesuaikanlah diri dengan lingkungan”, 
pepatah Aceh yang selaras dengan keadaan 
kita saat ini yang mengharuskan kita hidup 
dengan kebiasaan baru. Himbauan memakai 
masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 
merupakan tren internasional saat ini. Pandemi 
hadir tanpa kompromi menyebar kewas-
wasan di tengah masyarakat. Beraneka ragam 
ekspresi menyambutnya. Rutinitas belajar, 
bekerja dan nongkrong pun menjadi sasarannya 
untuk diminimalisir. Berbagai pembatasan 
yang harus dilakukan membuat peserta didik 
kehilangan hak nya untuk menuntut ilmu 
di tempat yang seharusnya, pelaku usaha 
kehilangan pelanggannya, beberapa pekerja 
swasta kehilangan pekerjaannya,  dan para 
kaum millenial kehilangan kebebasan nongkrong 
bersama teman-temannya. Hal lain yang tak 
kalah penting adalah kehilangan yang dirasakan 
oleh pahlawan kemanusiaan, yaitu tenaga medis. 
Perjuangan mereka mengusir corona membuat 
mereka kehilangan waktu luang untuk berkumpul 
dengan keluarga dan kerabatnya. Keselamatan 
pasien saat ini menjadi prioritas utama mereka 
sekalipun nyawa harus dipertaruhkan.  Maka dari 
itu, mereka yang merasakan kehilangan tersebut 
begitu berharap sang virus berhenti menampar 
hati mereka. 

Berita tentang bertambahnya jumlah kasus positif 
Covid-19 sudah menjadi sarapan pagi dunia 
saat ini. Kita sudah terbiasa mendengarnya. 
Tetap tenang dalam menghadapinya merupakan 
pilihan terbaik. Karena kepanikan dan kecemasan 
berlebihan di dalam diri adalah bentuk pemberian 
kode kepada sang virus untuk “datang 
berkunjung”. Ketika serangan panik muncul, 
orang yang menderita kecemasan berlebihan ini 
akan merasa tidak berdaya, tidak dapat berpikir 
dengan tenang, dan juga merasakan gejala fisik 

tertentu, seperti nyeri dada, berdebar-debar, 
sesak napas, pusing, atau sakit perut, atau 
bahkan merasa seperti akan pingsan. Hal inilah 
yang dikhawatirkan tubuh, karena dapat melantik 
virus sebagai penguasa. Oleh karena itu, hal 
yang dapat kita lakukan sekarang adalah terus 
menjalani rutinitas dengan tetap tenang, waspada 
dan berdoa.

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan 
pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa 
yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. 
Yaasiin: 36). Sesuai janji-Nya, Dia menciptakan 
segala sesuatu yang ada dunia ini secara 
berpasang-pasangan. Jika ada laki-laki maka 
ada perempuan, jika ada hitam maka ada putih, 
jika ada kesulitan maka ada kemudahan, dan jika 
ada negatif maka ada positif. Oleh karena itu, 
tidak semua hal yang terjadi di masa pandemi ini 
adalah hal negatif, melainkan juga ada hal positif 
yang tersisip.

“
“Jika ada laki-laki maka 

ada perempuan, jika ada 
hitam maka ada putih, jika 

ada kesulitan maka ada 
kemudahan, dan jika ada 
negatif maka ada positif. 

Oleh karena itu, tidak semua 
hal yang terjadi di masa 
pandemi ini adalah hal 

negatif, melainkan juga ada 
hal positif yang tersisip



A R T I K E L A R T I K E L54

 2 0 2 0  |  W a r t a  L A N  E d i s i  5 3 W a r t a  L A N  E d i s i  5 3  |  2 0 2 0

55

Pandemi dapat melumpuhkan dunia nyata, namun 
tidak dengan dunia maya. Pemberdayaan dunia 
maya menjadi pilihan agar segala aktivitas tetap 
berjalan. Pandemi telah mendorong masyarakat 
untuk beradaptasi dengan teknologi. Hal ini 
membuat pertemanan antara sumber daya 
manusia dengan teknologi secara tidak langsung 
semakin akrab. Bahkan ada juga yang baru mulai 
melek teknologi setelah pandemi menyapa. Selain 
itu, aktivitas pembelajaran dan pekerjaan juga 
berpegang di pundak teknologi. Oleh karena itu, 
teknologi sangat dibutuhkan untuk memerangi 
masa krisis agar tidak terus menerus memberikan 
dampak negatif. 

Selain sebagai alat bantu pembelajaran dan 
pekerjaan, teknologi juga dapat dimanfaatkan 
sebagai sarana rekreasi. Jadi, meskipun kita 
harus berdiam di rumah, bukan berarti kita tidak 
bisa berekreasi. Kita dapat menjelajahi banyak 
hal. Salah satu penawaran  wahana rekreasi 
terbaik di era pandemi adalah perpustakan 
elektronik atau digital library. Dunia perpustakaan 
menawarkan perpustakaan dalam genggaman 
yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi 
kesenjangan dan memudahkan kita dalam 
menemukan informasi dengan cepat. Hal inilah 
yang membedakan digital library dengan sumber 
lainnya. Menyaring hoax dan hanya menyediakan 
informasi yang akurat merupakan tugas 
perpustakaan. Meskipun pandemi membatasi 
akses kita untuk berkunjung ke perpustakaan 
konvensional, namun peran perpustakaan untuk 
menciptakan budaya literasi tetap berjalan dan 
terus bermetamorfosis mengikuti perkembangan 
zaman. Oleh karena itu, tanpa disadari bahwa 
pandemi telah memberikan kesempatan kepada 
kita untuk memperluas wawasan dan menciptakan 
smart culture.

Selain itu, pemandangan lain yang lebih baik juga 
terjadi di era ini. Kesadaran untuk menjaga pola 

hidup sehat yang selama ini sering dihiraukan 
pun semakin meningkat. Saat ini, Indonesia telah 
membangun benteng pertahanannya dengan 
penerapan new normal. Seiring berjalannya 
waktu, new normal akan melahirkan better normal.

Seperti yang diketahui, Indonesia adalah Negara 
yang kaya akan budaya. Masing-masing daerah 
memiliki ciri khas tersendiri termasuk dalam 
hal merespon pandemi. Di Aceh sendiri, sudah 
banyak aturan yang telah diterapkan pemerintah 
daerah untuk menghentikan penyebaran virus. 
Pembatasan aktivitas pun semakin gencar 
dilakukan di berbagai tempat umum. Namun, 
pemandangan menarik lain justru terjadi di 
area masjid, balai pengajian dan pesantren. 
Mayoritas dari ketiga tempat ini tetap menjalankan 
rutinitasnya bahkan sebelum diberlakukannya 
new normal. Namun kegiatan yang dilakukan 
tetap menggunakan protokol kesehatan. Hal ini 
dilakukan karena Daerah Istimewa Aceh sangat 
menjunjung tinggi nilai keagamaan, dan pandemi 
hadir bukan menjadi penghalang untuk mereka 
yang ingin meningkatkan kualitas keimanan di 
jalan-Nya.

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, 
padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik 
bagimu” (QS. Al-Baqarah: 216). Oleh karena 
itu, tanamkan di dalam mindset bahwasanya 
kita adalah seorang hamba yang membutuhkan 
sang penggerak untuk melancarkan aktivitas 
kita. Peran kita sebagai hamba hanya menjalani 
segala ketetapan-Nya dan meyakini bahwa segala 
hal yang terjadi adalah yang terbaik. Selain itu, 
pandemi juga membuktikan ketidakberdayaan 
manusia terhadap sesuatu dan tidak seorang 
pun yang mampu menghentikan tentara-Nya. 
Meskipun demikian, tentu saja kita tidak boleh 
serta merta pasrah. Ikhtiar juga merupakan bagian 
dari kewajiban setiap insan. 

“Persatuan Indonesia”, bunyi sila ketiga. 
Tuntutan untuk memiliki jiwa sila bersimbol 

pohon beringin yang memiliki akar tunggang 
yang kuat dan diibaratkan sebagai tempat 
berlindung bangsa ini sangat diharapkan 
untuk dimiliki seluruh masyarakat Indonesia. 
Karena makna yang amat melekat dalam sila 
ini adalah memberikan sejumlah jaminan untuk 
melakukan kerja sama yang baik dan erat dalam 
kehidupan bermasyarakat. Dalam mengatasi 
perkembangbiakan Covid-19, dibutuhkannya 
jiwa gotong royong dari kita semua. Saat ini, 
masyarakat sangat ingin beraktivitas seperti 
dahulu dan pemerintah sangat ingin menggulirkan 
kembali roda perekonomian. Oleh karena 
itu, kita semua harus saling bahu-membahu 
mematuhi segala peraturan yang telah diterapkan 
pemerintah demi keselamatan bersama 
dan berharap pandemi segera memutuskan 
silaturrahmi di muka bumi. 

“

“Pandemi dapat 
melumpuhkan dunia nyata, 
namun tidak dengan dunia 
maya. Pemberdayaan dunia 

maya menjadi pilihan 
agar segala aktivitas tetap 

berjalan. Pandemi membuat 
pertemanan antara sumber 

daya manusia dengan 
teknologi secara tidak 

langsung semakin akrab

Sumber Foto: Tribun News
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Tidak mudah bagi kita semua untuk 
melewati masa pandemi Covid-19 ini. 
Namun kita semua yakin bahwa di setiap 

musibah yang datang akan ada hikmahnya. 
Kita ingat betul masa di awal pandemi semua 
gerak kita dibatasi untuk tidak kemana-mana 
dahulu, termasuk bekerja yang sebisa mungkin 
dilakukan dari rumah. Tantangan bukan berarti 
tidak ada ketika kita keluar dari rutinitas. 
Di penghujung tahun ini, mari senantiasa 
kita bangun optimisme, gali kreativitas dan 
produktivitas sebagai ikhtiar kita dalam 
mengakhiri masa pandemi ini.

Di tengah pandemi, siapa sangka kreatifitas 
muncul bagai jamur di musim hujan. Banyak 
contoh terbaik dari ASN LAN yang menjalani 
pandemi dengan inovasi dan produktifitas 
luar biasa, salah satunya adalah Puslatbang 
Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
yang berhasil menerbitkan buku #Bekerja dari 
Rumah Tetap Produktif di Tengah Covid-19. 
Buku tersebut berisi sharing pengalaman ASN 
LAN khususnya ASN Puslatbang KDOD di 
Samarinda yang menerima tantangan ketika 
bekerja dari rumah dan bagaimana membangun 
pemikiran positif dari berbagai macam sudut 
pandang. 

Lantas apa kata mereka? Pelajaran apa yang 
dapat kita petik? 

Kita dan Mereka yang 
Tetap Produktif di 
Tengah Pandemi

Kedekatan dengan keluarga adalah aspek lain yang dirasakan oleh setiap orang yang bekerja 
dari rumah. Kenikmatan menyaksikan pertumbuhan anak-anak,  senyuman istri atau suami, 
bekerja sambal bermain bersama di rumah akan menjadi memori indah yang sulit dilupa. 
Waktu luang bersama keluarga merupakan momen mahal yang selama ini mungkin hilang 
atau tidak terlampiaskan dengan sempurna, oleh saya, oleh kita semua. Toh, semua bermula 
dari keluarga, dan berakhir di keluarga. Kebahagiaan, kesefahaman dan keharmonisan 
yang dihasilkan oleh keluarga kecil kita saat ini akan melahirkan ketahanan organisasi dan 
masyarakat, yang dapat menghasilkan dimensi kekuatan lain kala pandemi ini berakhir, karena 
pasti dunia setelah ini tidak akan lagi sama.

Hikmah Dibalik Musibah

Miftahul Heldra Sandiza 
(Pengelola Penyelenggaraan Diklat) 

Saya yang sedari tadi mendengarkan nasehat bapak, diam-diam 
memperhatikan wajah bapak yang baru saya sadari sudah banyak 
keriput yang melukis wajah tua bapak yang berusia 69 tahun 
ini. Ada hal yang saya dapatkan ketika bekerja dirumah saat ini 
ketika nasehat bapak masuk kedalam pikiran saya. Pandemik ini 
menyadarkan saya bahwa ini saat nya untuk memperbaiki diri, 
menyiapkan bekal untuk akhirat nanti. Mungkin ini saat nya untuk 
memperbanyak tadarus Al-quran, bangun sholat dipertiga malam 
yang hampir tidak pernah saya lakukan saat sebelum pandemik ini 
terjadi.

Saat seperti ini juga merupakan waktu yang tepat untuk saya 
menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bapak, yang saya 
pun tidak tau kapan beliau akan menyusul mama ke alam sana. 
Mengingat sakit karena pengaruh usia yang sudah tua itu tidak 
bisa lagi bapak tahan. Bersiap untuk menunaikan sholat dhuha, 
bapak pun berpesan “nak, musibah yang kita dapati kali ini jangan 
kamu benci, sesungguhnya orang-orang yang beruntung adalah 
orang yang dapat sabar dalam menghadapi musibah lebih-lebih 
lagi dia dapat mensyukuri musibah ini” bapak menutup obrolan 
pagi itu dengan meninggalkan banyak pembelajaran bagi saya.

Anna Amelia
(Pranata Diklat) 

Nasihat Bapak

Judul Buku : 

Tahun         : 2020

Penerbit      : D Publisher

#Bekerja dari Rumah

Tetap Produktif di Tengah Covid-19
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Nasib sebagai perantau tanpa saudara serumah membuat kehidupan selama 
WFH cukup membosankan dan bisa stress tanpa adanya kegiatan. Tak ada cerita 
bagaimana bekerja dengan gangguan-gangguan sayang dari orang serumah, tak ada 
kerepotan belajar bersama dengan anak yang harus belajar online, dan cerita cerita 
seru lainnya. Bisa dibayangkan betapa sepinya kehidupan WFH bagi para perantauan.

Kegiatan saya masih sangat khas anak mahasiswa kosan seperti membaca karena 
kegiatan ini yang paling banyak saya lakukan untuk refreshing selama WFH. Google 
Play book - Untuk mendapatkan ebook-ebook terbaru yang bisa diakses di smarphone 
kita. Ipusnas - Aplikasi binaan Perpusnas ini adalah yang paling saya rekomendasikan. 
Audible.com - terkenal dengan koleksi audiobooknya dan kita perlu membeli setiap 
buku yang ingin kita dengarkan. Selain hobi-hobi ini, saya juga memutuskan untuk 
mencari-cari kelas online gratis yang bisa saya ikuti untuk menambah ilmu bahasa 
yang ingin lebih saya dalami.

Satu Hari WFH dengan Anak Kos

Risti Auliya S 
Pustakawan Ahli Pertama) 

Menyiasati Tantangan WFH

Bagi saya sebagai tenaga kesehatan, di masa pandemi ini menerapkan 
telemedicine memang menjadi pilihan saat WFH. Di luar masa pandemi, 
tentu saja interaksi secara langsung antara dokter dan pasien tetaplah yang 
utama karena pasien adalah makhluk bernyawa dengan keunikannya masing-
masing sehingga hasil pemeriksaan secara objektif akan berbeda. Melalui 
momen ini terlintas di pikiran saya bahwa di masa mendatang mungkin dapat 
dikembangkan sebuah system pelayanan kesehatan yang menggabungkan 
keduanya sehingga sebelum pasien dating dokter sudah mengetahui keluhan 
pasien yang dapat menjadi acuan untuk menentukan langkah  antisipatif 
sebelum berinteraksi langsung dengan pasien, misalnya terkait dengan 
pemilihan APD yang tepat, serta dapat lebih cepat menentukan pemeriksaan 
penunjang  yang diperlukan sesuai dengan kondisi pasien.

Dengan demikian kita tak lagi gagap ketika terjadi wabah atau bencana. 
Bukan hanya ketersediaan APD, kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan 
pun harus dipenuhi sehingga kita benar-benar telah siap menghadapi apapun 
yang terjadi. Tak lupa pula, kesejahteraan dan jaminan keselamatan bagi para 
tenaga kesehatan tak boleh luput dari perhatian.

Nurhayati
(Dokter Umum Ahli Pertama)

Ada satu hal yang bisa didapat dari model WFH selain yang berkaitan dengan kinerja. Hal penting 
itu adalah ruang untuk melakukan kontemplasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. 
Akan sangat sulit mencari waktu melakukan kontemplasi total disaat normal. Namun saat ini, saya 
khususnya bisa secara mendalam melakukan mental healing melalui kontemplasi. Saya tidak tahu 
apakah hal ini berlaku juga bagi orang lain. Mungkin banyak sekali para pekerja yang begitu depresi 
dengan pekerjaan yang setiap hari dijalani, dan biasanya sulit mencari waktu memberikan asupan 
bergizi bagi fisik dan mental untuk cooling down. Biasanya waktu itu didapat pada saat weekend. 
Namun saat ini, banyak waktu luang yang bisa didapat untuk melakukan kontemplasi meskipun 
tidak melalui liburan atau jalan-jalan ketempat hiburan seperti biasanya. Membangun kedekatan dan 
keintiman dengan keluarga menjadi waktu berharga dan berlimpah yang begitu menyenangkan bisa 
didapat meskipun ditengah wabah yang terjadi, dan itu juga bagian dari kontemplasi total tersebut. 

Secara keseluruhan WFH bagi saya memiliki dilema terhadap kinerja yang tidak optimal, namun 
diwaktu yang bersamaan juga memberikan kesempatan untuk melakukan kontemplasi terhadap 
hidup dan kehidupan yang sudah dijalani dan akan dijalani selanjutnya. Situasi apapun pasti ada 
sisi buruk namun pasti juga ada sisi baiknya. Sehingga patut disyukuri bahwa kita masih diberi 
kesempatan untuk hidup dan memberikan makna bagi kehidupan. Virus kecil inilah yang menjadi 
tanda dari Allah SWT dengan memberikan pelajaran begitu besar saat ini. Semoga dapat membuka 
mata dan hati, betapa lemahnya kita sebagai makhluk.

Work from Home: Dilema Kerja dan Kontemplasi

Fani Heru W.
(Peneliti Muda) 

Bagaimana tidak? Saya harus menyelesaikan tugas kantor, tugas rumah tangga dan juga 
menjadi guru bagi anak-anak saya. Sangat berat tapi harus dijalani, tugas rumah tangga 
yang seolah tiada henti, anak-anak yang selalu meminta perhatian disaat saya sedang 
bekerja, bahkan dengan kelucuan dan kenakalannya selalu mengganggu apabila saya mulai 
mengeluarkan perangkat untuk saya menyelesaikan tugas-tugas kantor. Akhirnya saya 
menyiasatinya dengan mulai bekerja  setelah  anak saya tidur.

Dengan adanya kasus ini Tuhan menjawab pikiran-pikiran saya yang dahulu sangat 
menginginkan bisa bekerja di rumah karena bisa sambil mengurus anak-anak. Apa yang 
saya bayangkan ternyata sangat tidak mudah. Terima kasih Tuhan yang sudah menyadarkan 
saya betapa menyenangkannya keadaan seperti dahulu. Dimana kita bisa hidup tenang, 
bisa hidup bersosialisasi tanpa ada rasa takut untuk bertemu dan berkumpul dengan orang 
orang.  Karena pekerjaan saya yang tergolong teknis, maka untuk fully WFH akan sangat sulit 
dilakukan, jadi sesekali masih harus menyambangi kantor untuk menyelesaikan pekerjaan 
saya. Pekerjaan yang masih harus berinteraksi dan bekerjasama dengan teman-teman, tidak 
bisa bekerja sendirian. Semoga pandemi Covid-19 segera berlalu.

Super Woman

Irawati
(Bendahara) 
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Siapa menyangka bahwa tahun 2020 
ini akan menjadi satu tahun yang tak 
terlupakan. Sejak awal tahun, tepatnya 

bulan Maret 2020, secara mengejutkan kita 
semua ‘dipaksa’ keluar dari kenyamanan 
rutinitas yang bertahun-tahun, bahkan puluhan 
tahun dilakoni. Secara bertahap, pola rutinitas 
harian berubah total disebabkan meruaknya 
Covid-19 yang pada akhirnya melanda seluruh 
dunia. Suka tidak suka, kita semua dipaksa 
untuk menghindari berdekatan dengan orang 
lain atau disebutnya social-physical distancing 
sampai pada akhirnya diwajibkan untuk 
berdiam diri dirumah saja. Dilarang bepergian 
apapun alasannya, semua semata-mata 
demi menjaga kesehatan diri, keluarga dan 
lingkungan. 

Ditengah situasi pandemi yang mengharuskan 
kita untuk di rumah saja, banyak orang yang 
terinspirasi untuk memulai hobi baru untuk 
melepaskan diri dari rasa stress. Penting untuk 
kita terhindar dari stress karena ketika kita 

stress atau cemas, hal itu akan 
melemahkan imunitas, 

yang pada akhirnya akan 
membuat tubuh 
mudah jatuh sakit. 

Jadi, agar tubuh dan pikiran kita tetap sahat, kita 
harus melakukan sesuatu yang akan membuat sistem 
imun menjadi lebih baik. 

Nah, tulisan ini ingin sedikit berbagi tentang berkebun 
sebagai salah satu cara yang dipilih untuk keluar 
dari kejenuhan. Banyak orang memilih cara ini. 
Berkebun dengan memanfaatkan lahan seadanya 
di rumah untuk menanam tanaman hias, sayuran, 
buah, dan tanaman lainnya cukup menjadi pilihan 
yang menarik dan cukup ampuh untuk membuat 
diri menjadi lebih rileks. Rupanya secara ilmiah, 
kegiatan berkebun ini terbukti banyak mendatangkan 
manfaat. Selain memanfaatkan waktu luang dengan 
lebih baik, berkebun pun secara tidak langsung akan 
memberikan efek hijau bagi lingkungan dan planet 
bumi kita tercinta. 

61

Daun-Daun yang Naik Daun
Berkebun untuk Melepas Stress kala #StayatHome dan #WorkfromHome

Di balik pandemi yang berlangsung panjang, 
rupanya menjadi berkah bagi aneka tanaman 
hias untuk mencapai ‘puncak ketenaran’. 
Banyak jenis tanaman hias yang mendadak hits 
dan diburu banyak orang. Tak elak lagi, daun-
daun cantik itu pun semakin naik daun. Sebut 
saja misalnya Monstera, Aglonema, Sukulen, 
Sanseviera, Philodendron, Hoya, Calathea, 
Begonia, Caladium, otomatis menjadi tanaman  
hias ‘papan atas’. Tanaman hias dengan berbagai 
corak dan warna yang memanjakan mata itu ada 
yang berasal dari luar Indonesia alias tanaman 
impor. Namun tak kalah dengan tanaman impor, 
banyak juga jenis tanaman lokal yang juga 
diminati. Selama masa pandemi ini, tanaman 
tersebut dijual dengan harga cukup fantastis, yaitu 
kisaran 50 ribu hingga bahkan jutaan rupiah untuk 
jenis-jenis tertentu. Petani dan penjual tanaman 
hias bisa dikatakan mendulang hikmah dibalik 
pandemi karena harga tanaman-tanaman tersebut 
mencapai berkali-kali lipat dari harga normal. 

Selain cantik, banyak tanaman hias yang 
mempunyai efek langsung sebagai anti polutan 
seperti misalnya Sansiviera atau dikenal juga 
dengan nama Lidah Mertua atau Snake Plant. 
Tanaman yang umumnya berciri khas daun yang 
tebal, keras dan berukuran panjang ini termasuk 
salah satu yang mudah perawatannya, tetapi 
banyak memberikan manfaat bagi kesehatan. Dari 
berbagai sumber disebutkan, Sansiviera secara 
efektif dapat menghilangkan polutan (seperti 
formaldehyde, xylene, toluene, dan nitrogen 
oxides). Lidah Mertua bekerja membersihkan 
udara dengan cara menyerap racun melalui 
daunnya dan memproduksi oksigen. Tanaman ini 
sangat baik disimpan di dalam ruangan karena 
saat tanaman lain melepaskan karbon dioksida 
pada malam hari, Lidah Mertua meneruskan 
memproduksi oksigen.

Sumber Foto: The Plantz

Tanaman Monstera yang sedang 
‘hits’ ini sangat cocok menghiasi 

ruangan, tidak hanya segar di mata, 
namun membuat sejuk ruangan
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Hobi berkebun inipun, melanda kalangan ASN. 
Bahkan kini, dikenal komunitas ASN yang 
mempunyai hobi berkebun dan bercocok tanam 
dan dikenal dengan nama ‘ASN Berkebun’. 
Komunitas ini aktif membagikan informasi seluk 
beluk cara-cara berkebun melalui berbagai kanal. 
Sungguh suatu gerakan sosial yang sangat 
bermanfaat. Gerakan ini banyak diterapkan di 
berbagai daerah dengan tujuan salah satunya 
untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui 
gerakan ini, diharapkan dari sekedar hobi akan 
dapat memberikan solusi banyak masalah sosial. 
Gerakan ini tentu saja bisa ditiru dan diikuti oleh 
kita semua, bukan begitu kawan? 

Untuk kita yang ingin mencoba aktifitas berkebun 
di sela-sela kepadatan bekerja dari rumah dan 
urusan domestik lainnya, pastikan kegiatan 
ini bukan malah menambah beban stres ya. 
Merawat tanaman  membutuhkan kesabaran dan 
ketelatenan, tapi percayalah, usaha tidak akan 
pernah mengkhianati hasil. Melihat tanaman 
tumbuh cantik mulai dari munculnya tunas baru 
sampai tumbuh besar bahkan bisa diperbanyak itu 
akan sangat membahagiakan. Berikut beberapa 
tips dan trik yang bisa dicoba jika ingin mencoba 
aktifitas berkebun disela-sela Work from Home 
(WFH) : 

Bagi waktu sebaik mungkin.

Jangan sampai pekerjaan terbengkalai karena sibuk merawat tanaman. Usahakan 
pagi sebelum mulai pekerjaan atau sore saat pekerjaan telah selesai, kita bisa 
gunakan waktu untuk merawat tanaman. 

Pilih tanaman yang tidak banyak membutuhkan perawatan khusus.

Banyak jenis yang termasuk kategori ini, misalnya jenis keladi, sri rejeki, sansiviera, 
keluarga sirih, keluarga philodendron, kaktus dan lain sebagainya. 

Kenali jenis tanaman dan sifatnya.

Jangan segan atau malu bertanya kepada yang lebih tahu. Perawatan dan perlakuan 
yang tepat pasti akan membuat tanaman tumbuh cantik sesuai harapan. 

Jangan terbawa arus.

Tidak harus memilih tanaman hits yang bikin dompet bolong. Tetap rasional dalam 
membelanjakan uang. Penting bagi yang hobi belanja tanaman online, hati-hati penipuan 
berkedok online seller. 

Walau setiap tanaman seperti halnya makhluk hidup lainnya yang bisa 
merasakan kasih sayang, perawatan yang diberikan tetap harus sewajarnya.

Tidak semua tanaman butuh disiram setiap hari misalnya, jangan sampai karena 
takut tanaman kehausan, maka over treatment yang diberikan malah akan membuat 
mereka mati. 

Semoga pandemi segera berlalu, demi imunitas mari kita jaga kebahagiaan 
sekaligus hijaukan bumi kita, salam bahagia dan salam hijau! 
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